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RESUMO 

 

A exigência da substituição do amianto em sistemas construtivos em conjunto com a 

necessidade de geração de renda no sertão da Bahia fez nascer o projeto do 

aproveitamento da fibra da palma do licuri (syagrus coronata), palmeira abundante 

na região, na produção de compósitos para a fabricação artefatos de cimento 

reforçados com fibras para a construção civil de maneira sustentável, em pequenas 

unidades fabris. Os compósitos foram produzidos em laboratório utilizando cimento 

Portland CP II-F32, areia, água, metacaulinita e fibra da palma do licuri. As fibras 

foram adicionadas em teores de 1,0, 1,5 e 2,0% da massa do aglomerante e com 

dois comprimentos de fibra diferentes. A metacaulinita foi selecionada como 

aglomerante suplementar de forma a agir na redução da alcalinidade da matriz 

cimentícia na perspectiva de diminuir ou até mesmo eliminar a degradação das 

fibras vegetais em meio alcalino. Foram realizados ensaios de caracterização dos 

componentes do compósito, incluindo granulometria, análise térmica, fluorescência e 

difratometria de Raios-X. A verificação do desempenho dos compósitos foi feita com 

ensaios de flexão em três pontos, resistência à compressão axial, módulo de 

elasticidade por ultrassom, retração livre e restringida, absorção de água por 

capilaridade e massa específica aparente. Verificou-se que a presença das fibras de 

licuri aumentou o tempo para o surgimento da fissuração acima de 200,00% e 

redução de 25% na abertura das fissuras no ensaio de retração restringida. Com 

relação à absorção capilar ocorreu uma redução de 25%, quando comparados com 

os materiais sem fibras. Observou-se que, com relação à resistência a flexão, 

compressão axial e massa específica aparente, a adição de fibras não afeta o 

desempenho dos materiais, apresentando resultados similares para materiais com e 

sem fibras. De uma maneira geral pode-se afirmar que os compósitos reforçados 

com fibras da palma do licuri apresentam características físicas e mecânicas que 

viabilizam sua aplicação dentro das condições estabelecidas neste trabalho. 

 

Palavras-chave: compósitos cimentícios, fibras vegetais, licuri, propriedades 

mecânicas. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research was motivated by the requirement of asbestos’s replacement in 

building systems and the need to generate jobs and income in the country side of the 

state of Bahia, Brazil. The project aimed at using fibers from licuri leaves (syagrus 

coronata), an abundant palm in the region, to produce composites appropriate for the 

sustainable production of cement fibre reinforced products in small plants. The 

composites were produced in laboratory using Portland cement CP-II-F32, sand, 

water, licuri palm fiber contents of 1.0, 1.5 and 2.0% by weight of binder (two different 

fiber length) and metakaolin. The latter was chosen as an additional binder for its 

efficiency to reduce the alkalinity of cementitious matrixes therefore preventing the 

degradation of vegetable fibers. The characterization of the composite components 

was carried out by sieving and laser particle size analyses, thermal analysis, 

fluorescence and X-ray diffraction. The composites performance was evaluated by 3-

point-bending tests, compressive strength, ultrasound module of elasticity, free and 

restrained shrinkage, water capillarity absorption and apparent specific gravity. It has 

been found that the addition of fibers increased the time to onset of cracking over 

200.00% and a 25% reduction in cracks opening in the restrained shrinkage test. The 

capillary absorption reduced about 25% when compared to fiber-free composites. It 

was also observed with regard to flexural strength, compressive strength and specific 

gravity, that the addiction of fibers did not affect the composite performance 

presenting similar results for compounds with and without fibers. In general it can be 

stated that the reinforced composite fibers of palm licuri presents physical and 

mechanical characteristics which enable them to be used in the intended proposals 

of this research. 

 

Keywords: cementitious composites, vegetable fibers, licuri, mechanical properties. 
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A fibra do amianto tem sido largamente utilizada nas indústrias, 

principalmente na produção de artefatos para a construção civil, por suas 

propriedades físico-químicas, dentre elas: alta resistência mecânica, baixo peso, 

durabilidade, boa resistência química e ao fogo e baixo custo, porém os objetos que 

contêm amianto liberam fibras para o meio ambiente, devido ao desgaste ou quando 

são cortados e são absorvidas pelo corpo humano sendo responsáveis por várias 

doenças tais com hiperqueratose, câncer e asbestose (GHAVAMI et al., 1999, LIM et 

al., 2011). 

 

Devido aos impactos do seu uso na saúde humana a sua substituição é algo 

irreversível, porém devido ao seu baixo custo e qualidades técnicas, a sua 

substituição por outras fibras que apresentem qualidades técnicas similares e que 

sejam sustentáveis é um desafio para o meio científico. 

 

A substituição do amianto, de um material com tantas qualidades técnicas e 

presença quase que obrigatória em construções de baixo custo tem movimentado o 

meio científico no intuito de encontrar a melhor solução. 

 

Uma opção de fibras naturais que poderiam substituir as fibras do amianto 

seria as fibras da palma do licurizeiro e que segundo MIN (2005) e MEC (2007) é 

abundante em todo semiárido brasileiro, abrangendo uma área de cerca de quase 

1.000.000,00 de quilômetros quadrados além de ser uma espécie bastante 

resistente a pragas e doenças.  

 

O semiárido brasileiro é uma área que apresenta grandes necessidades 

estruturais, tais como moradia e renda para a população em função de adversidades 

climáticas e falta de investimentos. 

 

Nesse contexto da exigência da substituição do amianto em sistemas 

construtivos e da carência de habitações em conjunto com a necessidade de 

geração de renda no sertão da Bahia fez nascer a ideia de aproveitamento da fibra 

da palma do licurizeiro (syagrus coronata), palmeira abundante na região, a 

1. INTRODUÇÃO
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produção de compósitos para a fabricação de elementos ou sistemas construtivos 

de maneira sustentável, em pequenas unidades fabris.  

 

O Licurizeiro tem um grande potencial, que em parte já está sendo 

aproveitado no setor alimentício, na utilização de seus frutos em produtos 

alimentícios e suas fibras em produtos artesanais (MEC, 2007). 

 

Conforme Swammy (1990), as fibras orgânicas naturais têm um papel muito 

importante e único na contribuição que podem dar para aliviar o problema da 

habitação. Eles não só ocorrem em abundância em muitas partes do mundo, mas 

também podem levar diretamente à economia de energia, conservação de recursos 

NATURAIS mais escassos do mundo e proteger o ambiente. 

 

Embora as fibras naturais existam em abundância e estão prontamente 

disponíveis a baixo custo, elas têm muitas fraquezas inerentes, tais como baixo 

módulo de elasticidade, alta absorção de água, susceptibilidade ao ataque de fungos 

e insetos, falta de durabilidade e variabilidade das propriedades entre as fibras de 

um mesmo tipo. 

 

Não é de estranhar, portanto, que as fibras naturais não tenham sido sempre 

a escolha pronta ou automática como um meio de reforço em matrizes de cimento. 

Há um interesse generalizado no desenvolvimento dessas tecnologias e, vários 

esforços de pesquisa e muitas tentativas de aplicações têm sido experimentados. 

Desses esforços tem-se deduzido que com um projeto de dosagem adequado e 

levando em conta a elevada variabilidade das propriedades mecânicas das fibras, é 

possível desenvolver um material adequado com propriedades para fins de 

construção. Vários projetos têm sido desenvolvidos no Brasil e no exterior com 

razoável grau de sucesso (SWAMMY, 1990; AGOPYAN et. al., 2005). 

 

Os projetos para tornarem as fibras vegetais duráveis em meio alcalino têm 

apresentado duas vertentes entre os pesquisadores, na primeira os pesquisadores 

optam por melhorar as condições da interface pasta matriz cimentícia, agindo sobre 

a fibra com tratamentos físicos e químicos tais como a mercerização, que é um 
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tratamento alcalino ou o uso do silano como agente de acoplamento, dentre outros 

(BLEDZKI e GASSAN, 1999; TONOLI et al., 2009).  

 

Na segunda vertente, conforme Agopyan et al. (2005), os pesquisadores 

adotaram o caminho de reduzir a alcalinidade dos compósitos cimentício pela 

substituição parcial do cimento Portland por materiais pozolânicos, que têm a 

capacidade de reagir com os álcalis, responsáveis pela alcalinidade elevada da 

matriz, presente na água dos poros a matriz cimentícia, reduzindo a alcalinidade.  

 

Embora não fazendo parte dos objetivos da presente pesquisa adotou-se a 

substituição parcial da massa do cimento Portland CPIIF32 por metacaulinita em 

40,00%, o mesmo teor utilizado por Lima e Toledo filho (2008) e Farias Filho et al. 

(2010), com resultados positivos na redução do teor de Ca(OH)2 de matrizes 

cimentícias o que, por certo, contribuiria na redução da alcalinidade. 

 

Vários pesquisadores tem observado o bom desempenho do uso de fibras 

vegetais como reforço de matrizes cimentícias, principalmente no que se refere à 

tenacidade controle da fissuração (SAVASTANO JR. et al., 2000; SALES, 2006). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como principal objetivo o estudo das propriedades 

mecânicas de compósitos reforçados com a fibra da palma do Licurizeiro, de forma a 

servir de base para a produção de artefatos para a construção civil que usam as 

fibras de amianto como reforço de matriz cimentícia. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

Realizar a caracterização mecânica das fibras da palma do licuri; 

 

Realizar a caracterização física das fibras da palma do licuri. 
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1.1.3. Caráter de inovação 

 

A inovação desta tese consiste em reforçar compósitos de matriz cimento 

Portland e metacaulinita utilizando fibras da palma da palmeira do licurizeiro 

(syagrus coronata), dispersas discretamente na matriz, objetivando-se elaborar um 

compósito com propriedades físico-mecânicas compatíveis, que sirvam de base para 

a produção de artefatos para a construção civil. 

 

Na pesquisa realizada não foi encontrado nenhum trabalho utilizando-se de 

fibras discretas da palma do licurizeiro, dispersas em uma matriz cimentícia 

modificada, com a adição de metacaulinita. 
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As principais aplicações das fibras em compósitos de base cimentícia são 

referentes à melhoria destes, principalmente, no que se refere à tenacidade e 

retração e fissuração, dessa forma esse capítulo apresenta uma revisão dos 

principais conceitos e definições. 

 

2.1. MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Os compósitos podem ser definidos como dois ou mais materiais ou fases, 

combinados em uma unidade estrutural macroscópica. São projetados de modo a 

reunir em uma peça estrutural as características desejáveis de vários materiais. 

 

De uma maneira geral os compósitos são constituídos de uma fase contínua 

que, na maioria das vezes, tem a maior proporção entre os componentes do 

compósito denominada matriz e uma segunda fase denominada reforço, que 

melhora ou reforça determinadas propriedades da matriz.  

 

A matriz tem duas funções primárias, a primeira é de assegurar a 

homogeneidade do sistema, mantendo a fase fibra no lugar e a segunda é distribuir 

a tensão, quando carregada, para a fase de reforço. Evidentemente que essas duas 

funções vão depender da eficácia dos processos de produção dos compósitos. Uma 

função secundária da matriz é a de proteger a superfície do reforço de degradação 

física, oxidação, etc. No caso de matrizes cimentícias a presença de materiais 

pozolânicos, integrantes da matriz, protege as fibras da deterioração devido à alta 

alcalinidade (TOLEDO FILHO et al., 2003; MITCHELL, 2004). 

 

2.2. A METACAULINITA EM MATRIZES CIMENTÍCIAS  

 

2.2.1. Materiais pozolânicos 

 

Conforme a NBR 12.653 (2012) os materiais pozolânicos são definidos como: 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO
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Materiais silicosos ou silicoaluminosos que, por si sós, 

possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas 

que, quando finamente divididos e na presença de água, 

reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente 

para formar compostos com propriedades aglomerantes. 

 

Essa mesma norma classifica os materiais pozolânicos em pozolanas 

naturais, que são de origem vulcânica; pozolanas artificiais, que são resultantes de 

processos industriais ou provenientes de tratamento térmico; argilas calcinadas 

provenientes da calcinação de certas argilas de modo a garantir a sua reatividade 

como hidróxido de cálcio; cinzas volantes, resultantes da combustão de carvão 

pulverizado ou granulado e outros materiais, que são materiais não tradicionais, tais 

como escórias siderúrgicas ácidas, cinzas de materiais vegetais, rejeito de carvão 

mineral. 

 

A reação pozolânica 

 

Segundo Mehta e Monteiro (2004), os compostos potenciais do cimento 

Portland são o aluminato de tricálcico (C3A), o ferroaluminato tetracálcico (C4AF), o 

beta silicato bicálcico (C2S) e o silicato tricálcico (C3S). A pasta endurecida é 

formada pelos produtos da hidratação desses compostos, que são basicamente 

etringita e monosulfato resultantes da hidratação do C3A e do C4AF, silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H) e hidróxido de cálcio (CH), resultantes da hidratação dos silicatos. 

O C3A é responsável pela pega do cimento, o C4AF, pela fixação da alumina 

melhorando a resistência ao ataque sulfático, o CH pela durabilidade da pasta em 

meios ácidos devido a sua alcalinidade e os silicatos que são os principais 

responsáveis pela resistência mecânica. 

 

As reações estequiométricas responsáveis pela formação do C-S-H e o CH 

podem ser expressas como mostram as Equações 2.1 e 2.2. 

 

2��� + 6�	 → 	���
�� + 3��    2.1 

 

2�
� + 4�	 → 	���
�� + ��     2.2 
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A adição de material pozolânico no cimento Portland provoca o surgimento de 

uma reação secundária às reações 2.1 e 2.2, denominada reação pozolânica que 

pode ser expressa genericamente pela Equação 2.3: 

 

������� + �� + �		 → 	� − � − �	(������á���)   2.3 

 

Sendo H a representação da água (H2O). 

 

Como mostra a reação 2.3 o mecanismo consome e substitui o CH, que 

praticamente não contribui para a resistência mecânica da pasta, por um C-S-H 

secundário, tornando a microestrutura da pasta mais homogênea e mais densa pelo 

preenchimento dos espaços capilares grandes pelos produtos da reação, 

melhorando assim a resistência e a impermeabilidade do sistema.  

 

Canovas (2004) afirma que o uso de materiais pozolânicos naturais remonta a 

Antiguidade, pode-se dizer, historicamente, que o primeiro aglomerante hidráulico 

empregado pelos romanos consistia de uma mistura de pozolana e cal, que foi 

utilizado até o aparecimento da cal hidráulica e os cimentos Portland.  

 

O uso das pozolanas artificiais se desenvolveu devido às necessidades de 

melhorar as propriedades do concreto estrutural até então produzido com cimento 

Portland, principalmente, no que se refere à durabilidade. A substituição parcial do 

cimento Portland por pozolanas levam a diversas vantagens nas propriedades do 

concreto.  

 

A presença de partículas finas das misturas pozolânicas resulta em melhoria 

considerável das propriedades reológicas, tais como a coesão e estabilidade, 

reduzindo também a tendência de exsudação e segregação. Com o aumento do 

tempo de pega, a reação proporciona um maior controle sobre a perda de 

abatimento. As partículas finas proporcionam numerosos sítios de nucleação para a 

precipitação de produtos de hidratação proporcionado uma distribuição homogênea 

de poros finos e a redução dos poros grandes. Finalmente a adição de pozolanas 

torna o concreto mais resistente e menos permeável (MEHTA E AÏTCIN, 1990). 
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Atualmente há um grande número de estudos sobre o uso de adições em 

materiais cimentícios, não só os materiais clássicos como a escória de alto forno, as 

cinzas volantes e o fumo de sílica citados por Mehta e Aïtcin (1990), mas também 

com outros materiais, dos quais alguns são citados aqui tais como as pesquisas de 

Kawabata et al. (2009) sobre caracterização física e química da cinza de casca de 

arroz, cinza de bagaço de cana de açúcar e cama de frango, sendo que os dois 

últimos não apresentaram pozolanicidade.  

 

As pesquisas de Garcés et al. (2008) sobre a compatibilização da cinza de 

lodo de esgotos com vários tipos de cimento e o desempenho de várias argamassas 

com vários teores de substituição do cimentos pela cinza, sendo que a cinza de lodo 

de esgotos apresentou moderada pozolanicidade. A metacaulinita, com é parte do 

objeto desse trabalho é apresentada no item a parte. 

 

A metacaulinita 

 

A metacaulinita é um material amorfo resultante da calcinação da caulinita 

que é o principal componente mineralógico do caulim.  

 

A obtenção da metacaulinita acontece através da perda de grupos hidroxila 

da estrutura do mineral, na forma de vapor, que é completada após aquecimento a 

temperaturas que podem variar, dependendo do tipo de caulinita, conforme a 

Equação 2.4 que mostra o processo. No trabalho de Fabbri et al. (2013), das três 

caulinitas estudadas, em duas a desidroxilação se completa a 550,00 °C. A Figura 

2.1 mostra uma das caulinitas que completaram o processo em 550,00 oC, não 

mostrando nenhum pico de caulinita a essa temperatura. A terceira ainda apresenta 

baixos teores de caulinita cristalina a 550,00 °C. No trabalho de Carneiro et al. 

(2003), a desidroxilação se completa a 600,00 oC. Shvarzman et al. (2003) sugere 

uma faixa de temperatura entre 700,00 e 800,00 oC para o processo se completar. 

 

��
��. 2���
. 2�
�	(!)	 → 		 ��
��. 2���
	(!) + 2�
�	(")   2.4 

CAULINITA   METACAULINITA + ÁGUA  
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O processo desidroxilação sofre influência significativa de vários fatores tais 

como temperatura, taxa e tempo de aquecimento e os parâmetros de resfriamento 

no fim do ciclo de produção. 

 

 

Figura 2.1 - Difratogramas de Raios X da caulinita antes e depois dos tratamentos 
térmicos a diferentes temperaturas (FABBRI et al., 2013) 

 

O principal critério quantitativo para avaliar o desempenho de uma caulinita é 

um grau de desidroxilação do material (DTG), calculada a partir da perda de peso da 

amostra na após da degradação térmica como mostra a Equação 2.5: 

 

#$% & 1 − ( )
)*+,

-     2.5 

 

Onde, M e Mmax são a perda de massa residual e a máxima perda de massa 

respectivamente. 

 

A desidroxilação da caulinita pura em atmosfera ambiente resulta na perda de 

massa de 13,76%, o que corresponde à composição Al2Si2O5(OH)4 e DTG = 1 

(SHVARZMAN et al., 2003). 

 

Segundo Shvarzman et al. (2003) a atividade pozolânica da metacaulinita 

depende de uma série de fatores, a mais significativa das quais parece ser a 

composição química e mineralógica, o teor de fase amorfa, o grau de desidroxilação, 

a superfície específica.  
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Fabbri et al. (2013), porém, afirmam que correlacionando seus resultados com 

as características determinadas para o caulim, antes e após o tratamento térmico, 

pode-se que a única correlação existente é a entre a reatividade pozolânica e 

tamanho médio de grão da metacaulinita: a reatividade diminui à medida que o 

tamanho de grão médio (Φ50) aumenta. 

 

A atividade pozolânica da metacaulinita está fortemente relacionada com a 

cristalinidade da caulinita originais. De acordo com Kakali et al. (2001), a caulinita 

bem ordenada se transforma em metacaulinita menos reativa após a calcinação. 

 

2.2.2. Comparação entre a metacaulinita e outras pozolanas 

 

A estrutura amorfa vítrea das pozolanas artificiais, tais como escoria de alto-

forno, cinza volante e fumo de sílica, é obtida através do rápido resfriamento do 

material. No caso da metacaulinita a estrutura cristalina é quebrada por calcinação a 

temperaturas, em geral, mais baixa do que aquelas para gerar a fase líquida 

necessária para produzir vidro no resfriamento. 

 

A reatividade pozolânica das argilas calcinadas está associada à remoção da 

água estrutural das camadas cristalinas das argilas resultando em um material 

amorfo ou semiamorfo com alta superfície específica e alta reatividade (SABIR et al., 

2001). 

 

Segundo Siddique e Klaus (2009), o uso da metacaulinita como elemento de 

substituição parcial do cimento Portland, apresenta vários aspectos positivos, tais 

como: aumenta as resistências à compressão e flexão, diminui a permeabilidade, 

melhora a resistência a ataques químicos, aumenta a durabilidade, reduz os efeitos 

da reação álcali-sílica, torna o concreto mais compacto, reduzindo a retração, 

melhora a trabalhabilidade, reduz o potencial de eflorescência. 

 

Sendo assim, a metacaulinita é adequada para a produção de concretos de 

alto desempenho, pré-moldados com finalidade estrutural, fibrocimentos, 

argamassas e materiais de reparo. 

 



25 
 

No que se refere aos fibrocimentos e argamassas com fibras a metacaulinita 

tem sido testada como elemento de redução ou eliminação do hidróxido de cálcio de 

matrizes cimentícias, como mostram os trabalhos de Lima e Toledo Filho (2008), e 

Farias Filho et al. (2010). 

 

2.3.   COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

 

Compósitos reforçados com fibras podem ser classificados como de reforço 

de fibra contínua e de fibra descontínua. Os reforçados com fibra contínua são feitos 

de mechas de fibras trançadas em placas bidimensionais que se assemelham a um 

tecido. Os de fibras descontínuas são mais utilizados, devido ao seu processamento 

que envolve menos custos que os primeiros.  

 

Há alguns princípios gerais subjacentes que afetam as propriedades gerais de 

um compósito reforçados com fibras descontínuas. Quatro principais fatores 

contribuem para o seu nível de desempenho são, orientação das fibras, 

comprimento das fibras, geometria das fibras e finalmente a sua composição 

química (MATHEWS e ROWLINGS, 1994; MITCHELL, 2004). 

 

2.3.1. Orientação das fibras 

 

Como mostra a Figura 2.1, as fibras curtas podem estar orientadas dentro da 

matriz várias maneiras. Reforço unidimensional ocorre quando as fibras são 

orientadas ao longo do seu eixo principal. Isto oferece uma resistência mecânica 

máxima ao longo do eixo de orientação, mas resulta em compósitos anisotrópicos, 

isto é, as propriedades físicas e mecânicas que não são as mesmas em todas as 

direções. 

 

O reforço planar ocorre com orientação bidimensional das fibras, tal como 

ocorre muitas vezes com tecidos. O tecido, como é comum em fibras de vidro 

tecidas, é produzido em mantas, e o projeto é delineado para produzir uma estrutura 

de reforço em duas dimensões como um laminado.  
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Reforços tridimensionais são resultantes da orientação aleatória das fibras. 

Isso cria um compósito isotrópico, em que as propriedades são as mesmas em todas 

as direções, mas o valor de reforço é geralmente diminuído em comparação com as 

fibras alinhadas. 

 

  

Figura 2.2 - Tipos de orientação de reforços. (a) unidimensional (b) bidimensional (c) 
tridimensional (MITCHELL, 2004) 

 

A orientação das fibras, como observado anteriormente, determina o 

comportamento mecânico do compósito e alterações na orientação das fibras podem 

ser danosas. Estas alterações estão relacionadas a múltiplos fatores, tais como 

propriedades geométricas das fibras, comportamento viscoelástico da matriz, projeto 

de moldagem e alteração na forma do material produzido pelo processamento 

(MATHEWS e RAWLINGS, 1994).  

 

2.3.2. Tamanho das fibras 

 

O tamanho das fibras tem um efeito, principalmente, em termos de facilidade 

com que o compósito pode ser fabricado. Fibras muito longas podem criar 

dificuldades com os métodos utilizados para moldar um compósito reforçado com 

fibras descontínuas, o que e pode resultar em propriedades mecânicas não 

uniformes. 
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O tamanho das fibras, normalmente, não é uniforme, dependendo do 

processo de produção, além do mais, na moldagem as fibras podem sofrer 

degradação, afetando a uniformidade do seu comprimento. O que se determina é a 

distribuição do tamanho das fibras. As técnicas usadas para se obter essa 

distribuição podem classificadas em diretas e indiretas. As primeiras são bem mais 

precisas, porém consomem muito tempo. As indiretas envolvem técnicas de análise 

de imagem, que fornecem uma série de tamanhos de fibras. Os dados são plotados 

em um histograma e o tamanho médio das fibras é definido pela Equação 2.6. 

 

./ & ∑ /121
∑ /1

      2.6 

 

Onde, Ni é o número de fibras de comprimento Li. (HULL e CLYNE, 1996). 

 

2.3.3. Geometria das fibras 

 

Este fator está relacionado com a forma de fibra, que por sua vez está 

diretamente ligada à distribuição das tensões na fibra. Uma fibra pode ser definida 

como um material em partículas com tamanho maior do que 100 µm e uma relação 

de aspecto maior do que 10:1. Esta definição permite uma grande flexibilidade na 

geometria da fibra. Por exemplo, a relação de aspecto pode variar amplamente; 

muitos filamentos de reforço têm proporções muito maiores do que 10:1. Também 

não é necessário que a secção transversal da fibra seja exatamente circular. Seções 

transversais hexagonais, elipsoidais, e até mesmo anelares (fibra oca) são bastante 

comuns. Finalmente, também não é necessário que as fibras, mesmo aquelas com 

secções transversais circulares, sejam exatamente cilíndricas (MITCHELL, 2004).  

 

2.3.4. Composição química 

 

A composição química afeta a resistência, geralmente, a propriedade mais 

importante de uma fibra utilizada como reforço em um compósito. 

 

É interessante notar que, muitas vezes, a consideração de projeto importante 

para materiais de reforço não é o valor absoluto, como resistência à tração ou 
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módulo, mas o valor por unidade de massa, tais como a resistência ou módulo 

específicos. Este fato é extremamente importante para aplicações, para as quais 

redução de peso é fundamental.  

 

Fibras de madeira são tecnicamente orgânicas, é um material estrutural 

importante e tem uma boa relação de resistência/peso. As fibras de madeira, 

frequentemente sob a forma de pó, possuem uma variedade de propriedades 

dependendo do tipo de árvore a partir do qual elas são derivadas e são utilizadas 

extensivamente em compósitos de baixo custo (MITCHELL, 2004). 

 

2.3.5. O conceito de transferência de carga 

 

No centro do entendimento do comportamento mecânico de um compósito é o 

conceito da transferência de carga entre a matriz e a fase reforço. A tensão pode 

variar agudamente de um ponto a outro, principalmente com respeito a reforços de 

partículas ou fibra curtas, mas a proporção da carga externa suportada por cada um 

dos componentes individuais pode ser avaliada pelo volume de média a carga no 

seu interior. Naturalmente, no equilíbrio, a carga externa deve ser igual à soma da 

média por volume das cargas suportadas pelos constituintes, isto é a matriz e as 

fibras. Isso dá origem à condição governando as tensões médias por volume da 

matriz e das fibras em um compósito, sob carga externa aplicada, contendo um 

volume f de reforço. Assim para um compósito de dois constituintes sob uma 

determinada carga aplicada, certa proporção da carga será suportada pela fibra e o 

restante pela matriz.  

 

Supondo que a resposta do compósito permanece elástica, essa proporção 

será independente da força aplicada e representa uma importante característica do 

material. Isso depende da fração volumétrica, forma e orientação do reforço e das 

propriedades elásticas dos constituintes.  

 

O reforço pode ser considerado de ação eficiente se ele carrega uma 

proporção relativamente alta da carga externa aplicada. Isso pode resultar em uma 

maior resistência tanto quanto uma maior rigidez porque os reforços geralmente são 

mais resistentes e mais rígidos que a matriz.  
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A análise do compartilhamento de cargas que ocorre em um compósito é 

central no entendimento do comportamento mecânico dos materiais compósitos 

(HULL e CLYNE, 1996). 

 

2.3.6. Distribuição das tensões e deformações nas fibras 

 

Considerando-se uma fibra de comprimento em uma matriz de baixo módulo, 

alinhada com a direção do carregamento, e assumindo que a fibra é bem aderida à 

matriz, a tensão aplicada a matriz será transferida para a fibra através da interface. 

A matriz e a fibra experimentarão diferentes deformações de tração devido aos seus 

diferentes módulos. Na região das extremidades das fibras a deformação na fibra 

será menor que na matriz. Como resultado das diferenças nas deformações serão 

induzidas tensões cisalhantes em torno da fibra e na direção do eixo da fibra, esta 

será tracionada.  

 

A resistência às tensões na interface é um dos principais fatores que 

determina a eficiência das fibras como reforço já que a transferência de carga requer 

uma forte aderência interfacial. Grandes tensões de cisalhamento nas extremidades 

das fibras podem produzir efeitos indesejáveis, tais como descolamento interfacial 

por cisalhamento, falha coesiva da matriz ou da fibra e escoamento da matriz 

(MATHEWS e RAWLINGS, 1994). 

 

2.4.  COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

 

Os materiais cimentícios reforçados com fibras podem ser pastas, 

argamassas ou concretos. O fibrocimento, segundo Savastano Jr. e Santos (2010), 

é uma pasta a base de cimento, com adições pozolânicas e com fibras de reforço 

distribuídas discretamente na matriz. 

 

As fibras são utilizadas em compósitos de matriz cimentícia, principalmente 

na atenuação da fissuração por retração, aumento na capacidade de absorção de 

energia, resistência ao impacto e melhoras no comportamento à flexão e tenacidade 

a fratura (SAVASTANO JR. et al., 2009; BANTHIA e GUPTA, 2006). 
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As fibras utilizadas para esse fim, normalmente, são as de origem mineral, 

polimérica e vegetal. Dentre as de origem mineral destaca-se o amianto que com a 

sua união com uma matriz cimentícia surgiu o fibrocimento reforçado com fibras de 

amianto, que foi utilizado em escala mundial com muito sucesso durante muito 

tempo na fabricação de tubos, telhas e painéis, pelas suas propriedades de 

resistência mecânica, isolamento térmico, resistência ao fogo e durabilidade. O 

amianto é um termo genérico para um dado grupo de minerais, cujos cristais 

ocorrem em formas fibrosas e inclui dois tipos, serpentino e anfibólio. Em um 

consenso geral, entre as comunidades científicas, os diferentes tipos de amianto 

foram classificados como cancerígenos, e declarou-se que estas fibras podem 

causar câncer de pulmão por inalação. Assim essa indústria entrou em declínio 

devido aos problemas de saúde citados (SAVASTANO JR. e SANTOS, 2010; 

HOSSEINPOURPIA et al., 2012). 

 

A fibra de origem polimérica mais usada e estudada é a de polipropileno (PP).  

Segundo Savastano Jr. e Santos (2010), as fibras de polipropileno comum 

apresentam baixa resistência mecânica à tração, baixo módulo de elasticidade e 

fraca aderência à matriz de cimento. Segundo Bentur (2003b), a presença das fibras 

de polipropileno tem efeito desprezível sobre a retração livre e perda de massa, no 

estado plástico, mas uma influência considerável sobre fissuração, que foi reduzida 

em cerca de 80% com 0,2% de 25 mm de comprimento de fibras fibriladas. Senisse 

(2010) encontrou significativos aumentos na resistência a compressão em 

compósitos reforçados com microfibras de polipropileno. 

 

Outras fibras têm sido estudadas, tais como fibras de vidro, carbono, aramida, 

mas seus custos são proibitivos para uso na produção de compósitos para a 

construção civil, principalmente para a produção de sistemas para habitação 

popular. 

 

2.5.  COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 

O conceito de incorporação de fibras de origem celulose em compósitos 

destinados à construção é muito antigo, que remonta à civilização egípcia antiga. O 

atual interesse na aplicação da tecnologia de compósitos de cimento decorre, 
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principalmente, da escassez de habitação e alto custo de materiais de construção 

nos países menos avançados tecnologicamente, além do fato que as fibras vegetais 

terem ampla disponibilidade na maioria dos países em desenvolvimento e podem 

ser utilizadas como materiais convenientes para reforço de matrizes frágeis, apesar 

de apresentarem desempenho, durabilidade relativamente pobre. Tendo em conta 

as propriedades mecânicas das fibras, com um projeto de dosagem adequado, é 

possível desenvolver um material com propriedades adequadas para fins de 

construção (CABRERA e NWAUBANI, 1990; AGOPYAN et al., 2005). 

 

A questão da escassez de moradia nas camadas mais pobres das 

populações dos países em desenvolvimento é um problema crucial e, aliado ao 

problema da proibição do uso do amianto, por ser um material cancerígeno, que 

produz artefatos para construção resistentes, duráveis, de baixo custo e de grande 

aceitabilidade, torna o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis utilizando 

os materiais disponíveis localmente uma questão a ser examinada (GHAVAMI et al., 

1999). 

 

As fibras orgânicas naturais têm um papel muito importante e único na 

contribuição que podem aliviar o problema da habitação. Elas não só ocorrem em 

abundância, em muitas partes do mundo, como também podem contribuir 

diretamente na economia de energia, conservação dos recursos mais escassos do 

mundo e proteger o meio ambiente. O fato de que um dos recursos da terra mais 

acessível e prontamente renovável pode ser usado para resolver, pelo menos em 

parte, um dos maiores problema da humanidade, é um desafio não só para o instinto 

humano básico de sentimento de solidariedade, mas também para a ciência e as 

habilidades das tecnologias desenvolvidas.  

 

Conforme Swammy (1990) há também outro ponto sobre estes materiais – a 

natureza continuará a ser abundante para a humanidade, desde que não haja 

consumo desenfreado, mau uso ou destruição dos recursos vastos e ricos que tão 

generosamente ela nos oferece. Plantas naturais e vegetais e fibras, portanto, têm 

um papel insubstituível e único no ciclo ecológico, e sua abundância natural, a oferta 

abundante, ser relativamente barata e de rápida renovação são os argumentos mais 

fortes para utilizá-los na indústria da construção. 
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As fibras naturais como reforço de matrizes frágeis, baseado em materiais 

cimentícios, têm provocado grande interesse nos países em desenvolvimento com 

base em seu baixo custo, disponibilidade, economia de energia, e também como 

potenciais substitutos às fibras de amianto. A utilização de compostos em folhas 

planas, telhas e de componentes pré-fabricados podem representar contribuição 

significativa para a infraestrutura dos países (TONOLI et al., 2010). 

 

Muito se tem pesquisado na busca de fibras naturais eficientes, de baixo 

custo e sustentáveis como reforço de matrizes cimentícias, de forma a substituir o 

amianto na produção de artefatos para a construção civil, principalmente que 

atendam as construções para as populações de baixa renda.  

 

Savastano Jr. e Agopyan (1999) realizaram estudos sobre as características 

físicas e mecânicas da zona de transição na interface fibra matriz em compósitos 

com reforços de fibras de coco, malva e sisal.  

 

No estudo ficou compreendido que, comparando os resultados com 

compósitos reforçados com fibras de polipropileno e amianto a zona de transição 

apresenta aspectos diferentes o resto da matriz, relacionados com os seguintes 

pontos principais: valores mais elevados da relação água-cimento induzem um 

aumento na espessura da zona de transição e a maior acumulação de cristais de 

portlandita sem qualquer arranjo definido; maior porosidade da matriz perto da 

interface nas idades iniciais de hidratação. 

 

Com base nestes aspectos, os pesquisadores propõem uma correlação entre 

as características da interface e as propriedades da matriz: a porosidade excessiva 

das fibras vegetais contribui para o desempenho macroestrutural inferior dos 

compósitos. Durante a mistura, fibras vegetais porosas atraem uma grande 

quantidade de água, fazendo a zona de transição mais pronunciada do que nos 

compósitos reforçados com fibras de amianto ou de polipropileno. O descolamento 

da fibra deve ser o resultado da grande retração observada. O principal efeito deste 

fenômeno é a baixa absorção de energia durante o ensaio mecânico e assim um 

fator de redução da ductilidade do material compósito. 
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Savastano Jr. et al. (2000) estudaram compósitos cimentícios reforçados com 

polpas Kraft de sisal, resíduos bananeira e resíduos de eucalipto de fábricas de 

pasta de celulose através de ensaios de flexão dos quais analisaram o módulo de 

ruptura, módulo de elasticidade e tenacidade na fratura.  

 

No trabalho ficou concluído que os resíduos fibrosos sisal e banana coletados 

em campos agrícolas brasileiros possuem potencial para a produção de polpas 

químicas, adequadas para reforço de compósitos cimentícios. Em comparação com 

materiais similares reforçados com fibras vegetais picadas, compósitos cimentícios 

reforçados com polpa vegetal apresentaram desempenho mecânico superior. 

 

Sales (2006) realizou estudos sobre o comportamento na fluência, retração e 

fratura em compósitos cimentícios reforçados com fibra de bambu. 

 

A autora chegou aos seguintes resultados: enquanto a capacidade de sofrer 

retração plástica foi reduzida, a retração livre na secagem cresceu com o aumento 

do teor de polpa de bambu no compósito, chegando a 40% de incremento para 14% 

de polpa, após um ano. Os resultados mostraram melhor desempenho dos 

compósitos com fibras sob retração restringida, pela ausência de fissuras 

detectáveis por fissurômetro, em relação à matriz sem reforço, que apresentou 

fissura em torno de 4 horas de exposição à secagem. A fluência específica resultou 

maior para a matriz sem reforço do que para os compósitos com polpa de bambu 

sob tração na flexão. No estudo sobre mecânica da fratura, os corpos de prova 

entalhados de compósito com polpa apresentaram melhoria considerável no 

comportamento à flexão em relação à matriz sem reforço. 

 

2.5.1. Durabilidade dos compósitos reforçados com fibras vegetais 

 

A principal desvantagem no uso de fibras vegetais é a sua durabilidade em 

matrizes cimentícias e também a compatibilidade entre as fases. O meio alcalino 

enfraquece a maioria das fibras naturais, especialmente as vegetais que são 

realmente cordões de filamentos individuais capazes de serem separados entre si 

(AGOPYAN et al., 2005). 
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Há uma preocupação sobre a aplicabilidade de fibras vegetais em matrizes 

cimentícias, principalmente, devido à durabilidade a longo prazo do compósito que 

pode sofrer redução na resistência e tenacidade. Sugere-se que que isso está 

associado com um decréscimo na quantidade de fibras arrancadas devido à 

combinação de enfraquecimento das fibras pelo ataque alcalino, mineralização da 

fibra provocada pela migração dos produtos de hidratação para o lúmen das fibras e 

para os vazios e a variação volumétrica das fibras por causa da sua alta absorção 

de água. A extensão do ataque depende do tipo de fibra, da composição da matriz 

cimentícia, da porosidade da matriz e envelhecimento ambiental. 

 

Conforme Toledo Filho et al. (2000), a degradação das fibras naturais em 

compósitos cimentícios ocorre porque a água alcalina presente nos poros dissolve a 

lignina e a hemicelulose existentes no meio da lamela das fibras, enfraquecendo 

assim a ligação entre cada célula. Outro mecanismo que ocorre nesse tipo de 

ataque é a hidrólise alcalina das moléculas de celulose que causa da degradação 

das cadeias moleculares, levando dessa forma a uma redução no grau de 

polimerização e consequente redução na resistência à tração da fibra. 

 

A degradação severa de compósitos expostos pode também ser atribuída a 

danos na interface devido a contínuas alterações volumétricas das fibras vegetais 

porosas dentro da matriz cimentícia, como pela alta absorção de água. 

 

Ramakrishna e Sundararajan (2005) analisaram as alterações na composição 

química devido à ação de meio alcalino e da água potável em fibras de sisal, juta e 

hibisco. 

 

Os autores supracitados observaram que em geral, há uma redução 

substancial na composição química de todas as fibras naturais estudadas. No 

entanto, o efeito de água potável em Hibisco é muito acentuado do que nas outras 

três fibras com redução nas composições químicas. Após o ensaio de degradação, 

os compósitos com todas as fibras apresentaram redução nas resistências à flexão. 

Os compósitos com fibra de sisal apresentaram menores perdas de resistência. 
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Há duas abordagens para melhorar a durabilidade das fibras vegetais. Uma é 

baseada na proteção das fibras por revestimento ou o selamento do compósito seco 

para evitar os efeitos da água e da alcalinidade e a outra é pela redução dos álcalis 

livres na matriz, através do desenvolvimento de aglomerantes de baixa alcalinidade, 

baseados em subprodutos industriais ou agrícolas (AGOPYAN et al., 2005). 

 

2.5.2. Modificação e proteção das fibras 

 

Bledzki e Gassan (1999) citam alguns métodos físicos de otimização das 

fibras, tais como alongamento, calandragem, tratamentos térmicos não alteram a 

composição química das fibras. Tratamentos físicos alteram as propriedades 

estruturais e de superfície da fibra e, assim, influenciam na aderência entre a matriz 

e a fibra. 

 

Outro método físico de modificação da fibra de celulose, citado pelos autores 

e é a mercerização, que é um tratamento alcalino fibras de celulose, que depende 

do tipo e concentração da solução alcalina, a temperatura, o tempo de tratamento. 

As condições ótimas de mercerização asseguram a melhoria das propriedades de 

tração e características de absorção. 

 

Várias abordagens foram relatadas sobre a utilização de produtos químicos 

de tratamento de superfície de fibras de celulose para reduzir o seu carácter hidrófilo 

e melhorar a sua aderência sobre a matriz. Estas abordagens são baseadas no 

aproveitamento das funções reativas da hidroxila da superfície da fibra, através de 

diferentes processos químicos, tais como esterificação, eterificação, e formação de 

uretano, entre muitos outros. O bloqueio por meio de processos químicos reduz o 

número de grupos hidroxila reativos, concomitantemente, com a formação de 

ligações entre as fibras de celulose e a matriz de cimento, resultando na redução da 

absorção de água e em melhorias das propriedades mecânicas do compósito, 

segundo Tonoli et al. (2009). 

 

Os referidos autores, investigando o desempenho e durabilidade de 

compósitos cimentícios, reforçados com fibras com superfície modificada, utilizaram 

o silano como agente de acoplamento, motivado pelo seu mecanismo de interação 
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que consiste na formação de uma rede contínua hidrofóbica de siloxano criando uma 

ligação interfacial. Os pesquisadores notaram melhorias significativas no 

comportamento mecânico dos compósitos com fibras com superfície modificada. 

 

2.5.3. Redução da alcalinidade da matriz 

 

A redução da alcalinidade da matriz cimentícia passa pela redução ou até 

mesmo a eliminação do hidróxido de cálcio dos poros da matriz cimentícia. Para 

esse fim tem-se utilizado da substituição parcial do cimento Portland por materiais 

pozolânicos, que são materiais de finura elevada, com altos teores de sílica em sua 

composição, com capacidade reativa com o hidróxido de sódio, produzindo silicatos 

de cálcio, o que provoca a redução da alcalinidade do compósito (FARIAS FILHO et 

al., 2010; MEHTA e MONTEIRO, 2004). 

 

Lima e Toledo Filho (2008) e Farias Filho et al. (2010), avaliaram a 

substituição de parte do cimento Portland do compósito cimentício, reforçado com 

fibras de sisal por metacaulinita de forma a aumentar a durabilidade das fibras, 

reduzindo a alcalinidade do compósito.  

 

Os pesquisadores observaram que, com base nos estudos realizados, que a 

utilização de metacaulinita em substituição ao cimento, em teor de 40% em massa, 

consegue-se produzir uma matriz livre de hidróxido de cálcio, que apresenta maior 

resistência mecânica e menor absorção e índice de vazios que a matriz sem a 

substituição. 

 

Em comparação, os compósitos com matriz sem adição de metacaulinita 

perderam totalmente sua resistência pós-fissuração após 12 ciclos de 

envelhecimento acelerado. Nestes compósitos, a superfície de fratura após ensaio 

de flexão é caracterizada pela ruptura das fibras, demonstrando o ataque às 

mesmas pelos produtos de hidratação do cimento. Em compósitos com matriz livre 

de hidróxido de cálcio, as fibras mantiveram o comprimento de arrancamento e não 

apresentaram qualquer tipo de alteração visível, após o envelhecimento acelerado. 
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O mesmo efeito da redução da alcalinidade pode ser alcançado pelo processo 

da rápida carbonatação da matriz.  

 

Tonoli et al. (2010) analisaram o efeito da carbonatação nas características 

físicas e mecânicas de telhas produzidas com compósitos cimentícios, reforçados 

com fibras de sisal.  

 

Nesta perspectiva, os autores concluíram que a carbonatação acelerada 

aumentou a resistência das telhas e foi mais efetiva em manter a resistência dos 

corpos de prova cortados das telhas, após 450 dias adicionais, em ambiente de 

laboratório. De modo contrário, ciclos de molhagem e secagem sem prévia 

carbonatação têm um efeito negativo sobre as propriedades mecânicas. O teor de 

hidróxido de cálcio nas telhas carbonatadas, lentamente, foi bem menor que as 

submetidas à carbonatação acelerada. Foi gerado carbonato de cálcio durante a 

carbonatação com consequente redução na alcalinidade da matriz de cimento. A 

carbonatação acelerada mostrou ser efetiva na densificação do compósito e na 

diminuição na absorção de água e na porosidade aparente das telhas.  

 

Contudo, após 400 ciclos de a carbonatação acelerada, os corpos de prova 

apresentaram um aumento significativo na absorção de água e na porosidade 

aparente, o que pode estar associado à solubilidade a água de fases instáveis dos 

carbonatos. Embora a carbonatação aconteça após a reprecipitação dos produtos 

de hidratação no interior e em torno das fibras, o desempenho das telhas 

artificialmente carbonatadas sugere que as fibras retiveram sua capacidade de 

reforço, no meio menos agressivo mesmo exibindo sinais claros de mineralização. 
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2.6. O LICURI 

 

A Figura 2.3 mostra o Licurizal nativo no município de Senhor do Bomfim, 

Bahia. 

 

 

Figura 2.3 - Licurizal nativo, município de Senhor do Bonfim-BA (DRUMMOND 2007) 

 

A espécie da palmeira do licuri tem uma nítida preferência pelas regiões 

secas e áridas das caatingas, com uma área de distribuição que abrange do norte 

de Minas Gerais, ocupando toda a porção oriental e central da Bahia, até o sul de 

Pernambuco, incluindo os estados de Sergipe e Alagoas (NOBLICK, 1986 apud 

DRUMOND, 2007). 

 

O semiárido brasileiro segundo mostra a Figura 2.3 se estende, do norte de 

Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ocupando uma extensão de 969.589,40 km² 

(MIN, 2005), o que denota que a área de abrangência do licuri parece ser maior que 

a que Noblick (1986) apresenta no parágrafo anterior.  

 

Segundo MEC (2007), o licurizeiro é resistente a pragas e doenças e estima-

se que resista produzindo por mais de 100 anos. 
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É uma planta reconhecida na composição da caatinga. Mede de 8,00 a 11,00 

m, tendo folhas com mais ou menos 3,00 m de comprimento (CREPALDI et al., 

2001). 

 

 

Figura 2.4 - Mapa do semiárido brasileiro (MIN, 2005) 

 

Nos municípios onde esta palmeira ocorre praticamente toda a planta é 

utilizada pela população. Das suas folhas, são confeccionados sacolas, chapéus, 

vassouras e espanadores. Por raspagem as folhas fornecem a cera de licuri que é 

equivalente a da carnaubeira, utilizada na fabricação de papel carbono, graxa para 

sapatos, móveis e pintura de automóveis, dentre outros (SANTOS e SANTOS, 2002 

apud DRUMMOND, 2007).  

 

As fibras do licuri são retiradas das folhas da planta e, como se depreende 

das informações constantes no parágrafo anterior, atualmente essa parte da planta é 

usada apenas em produtos artesanais. 
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2.7.  RETRAÇÃO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS 

 

Os compósitos cimentícios, normalmente, apresentam deformações de 

retração, redução volumétrica, na secagem ou resfriamento. 

 

Se referindo ao concreto, Acker e Ulm (2001) afirmam que este se deforma 

por ações de origem mecânica, térmica, hídrica e química. As ações mecânicas são 

originadas por carregamentos externos e deformações impostas por condições de 

contorno. As ações térmicas vêm das variações na temperatura de origem climática, 

de tratamentos térmicos aplicados ou do calor produzido pela hidratação do cimento. 

A movimentação de umidade causam deformações e podem ser devida ao equilíbrio 

com a umidade relativa do ar ou de processos de tratamento que levam a 

umidificação e secagem, penetração de água devido à chuva e processos de cura e 

autodessecação como consequência da hidratação do cimento. Esta última seria 

classificada como de origem química juntamente com o efeito da carbonatação, 

citado por Neville (1997). 

 

A contração volumétrica em compósitos cimentícios, que se verificam antes 

da pega, é resultante do assentamento dos materiais que compõem o sistema e da 

evaporação da água pela superfície é chamada retração plástica, que é também 

uma retração por secagem, e recebe uma denominação diferente porque ocorre 

quando o sistema se encontra em estado plástico. Chama-se retração por secagem 

dos sistemas a resultante da retração da própria pasta de cimento, já endurecida 

que, exerce tensões sobre o agregado.  

 

Por sua vez, a pasta, neste caso, sofre modificações de volume resultante da 

movimentação da água no sistema. Chama-se retração autógena a variação do 

volume do sistema sem troca de umidade com o exterior, a uma temperatura 

constante, devido à hidratação contínua do cimento que desenvolverá 

espontaneamente a contração Lê Chatellier e a autosecagem. A retração por 

carbonatação resulta da combinação do CO2 da atmosfera com os compostos 

hidratados do cimento, especialmente o Ca(OH)2, com a formação de produtos 

sólidos com volume inferior a soma dos volumes de CO2 e produtos hidratados 

(HUA, 1995; NEVILLE, 1997; ACKER e ULM, 2001; TAYLOR, 1997). 
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2.7.1. Retração plástica 

 

A retração plástica é também uma retração por secagem, recebe uma 

denominação diferente porque ocorre quando o sistema se encontra em estado 

plástico sem ter adquirido, ainda, uma resistência significativa.  

 

Se a retração não é uniforme ou se há resistência ao seu desenvolvimento, 

podem se desenvolver tensões de tração que iniciam na superfície da peça. Essas 

tensões, embora de baixa intensidade podem, facilmente, superar a baixa 

resistência do concreto no estado fresco.  

 

A retração plástica depende dos parâmetros que afetam a evaporação da 

água: umidade, temperatura, velocidade do ar e volume da peça.  

 

Entende-se que a principal causa da retração plástica é a taxa de evaporação 

da água excessivamente alta da superfície da peça ou a perda da capacidade da 

água de exsudação em repor as perdas por evaporação.  

 

Demonstra-se, experimentalmente, que o requisito para o surgimento da 

retração plástica é o desenvolvimento de tensões capilares na água presente no 

concreto fresco após a secagem da superfície. 

 

Quando a superfície seca antes do núcleo forma-se um complicado sistema 

de meniscos na superfície do concreto e próximo a ela. Uma pressão devida à 

tensão capilar de tração surge e se desenvolve no interior da fase líquida e aumenta 

em uma taxa crescente, até atingir um máximo. A pressão capilar cai rapidamente 

imediatamente após a pressão de ruptura ser alcançada. 

 

A retração plástica inicia logo após que a tensão capilar começa a exercer 

uma pressão negativa, suficiente para provocar as contrações horizontais e verticais. 

A retração aumenta em uma taxa crescente, semelhante à pressão capilar, continua 

a aumentar até o momento em que alcançar a tensão de ruptura. Depois deste 

ponto os níveis de deformação se estabilizam (COHEN et al., 1990; BOGHOSSIAN 

e WEGNER, 2008; TOLEDO FILHO et al., 2005) . 
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Segundo Cohen et al. (1990), os mecanismos descritos acima para a retração 

plástica são os mesmos tanto para o concreto quanto para argamassa ou pasta de 

cimento Portland. No entanto a fissuração devido à retração plástica se mostra de 

maneira deferente em cada tipo de material. Nas pastas é dominada pela pressão 

capilar devido a maior área de superfície de partículas e se mostra de forma 

contínua e grande extensão e profundidade, podendo ser facilmente percebidas 

visualmente. Nas argamassas a fissuração somente pode ser percebida por 

micrografia ótica e se manifestam de forma descontínua. 

 

A fissuração devido à retração plástica em argamassas é controlada tanto 

pela pressão capilar na pasta quanto pelos efeitos das partículas de areia. Em geral, 

os efeitos vantajosos das partículas de areia na redução das fissuras devidas a 

retração plástica são, devido à sua capacidade para controlar fissuras devidas a 

retração plástica, e gerar canais, aberturas ou poros relativamente grandes cheios 

de água junto às interfaces entre a pasta de cimento e as partículas de areia. Nas 

argamassas durante o período inicial de secagem os canais cheios de água secam 

primeiro, agindo como fontes sacrificiais protegendo a argamassa dos efeitos 

negativos da secagem da água dos poros de menor dimensão. 

 

2.7.2. Retração por secagem 

 

De acordo com Zhang et al. (2013b), a retração de secagem que pode levar à 

fissuração inevitável, em muitas estruturas de concreto ou em argamassas, pode ser 

definida como a variação volumétrica devido à secagem do concreto ou argamassa. 

Esta variação de volume está relacionada com o volume de água perdida. A perda 

de água livre, que ocorre primeiro pode induzir à retração. À medida que o processo 

de secagem prossegue, a água adsorvida retida por tensão hidrostática nos 

pequenos capilares se reduz significativamente. A perda de água livre e a adsorvida 

pode levar a tensões de tração, que levam a retração causando fissuras que podem 

afetar negativamente o desempenho do sistema, se não for devidamente 

considerada na fase de projeto.  

 

O processo de secagem não começa até a remoção das fôrmas, exceto para 

o lado sem fôrmas, que justamente por isso é muito sensível à secagem nas 



43 
 

primeiras horas, e que, portanto, requer um tratamento adequado, ou seja, a cura. 

Esse processo se dá em longo prazo, e sua duração aumenta com o quadrado da 

espessura da peça. As fissuras resultantes aparecem muito mais tarde, eles são 

mais lineares e são orientadas pela geometria da estrutura, condições de contorno, 

e a sua abertura evolui muito lentamente. A secagem não ocorre uniformemente, 

varia com a espessura da peça, alcançando seu valor máximo na superfície e o 

mínimo no núcleo (ACKER e ULM, 2001).  

 

Neville (1997) afirma que os fatores que influem na retração por secagem 

são: finura do cimento, concentração de agregados, relação água/cimento, 

condições de cura e dimensões da peça. Quanto maior for a superfície específica do 

cimento, mais elevada será a retração. Uma vez que a retração ocorrerá somente na 

pasta, quanto menor o seu teor e consequentemente maior a concentração do 

agregado, menor será a retração. 

 

Conforme Zhang et al. (2013b), o concreto retrai menos de argamassa, e 

argamassa retrai menos do que pasta de cimento. Os agregados têm um papel 

importante na restrição da retração da matriz de cimento. 

 

2.7.3. Retração autógena 

 

A retração química é o resultado da redução do volume dos produtos 

hidratados em comparação com os componentes de reação, aglomerantes e 

adições reativas com água. Há uma nítida diferença entre as consequências dessa 

retração química na fase em que o concreto pode ser considerado como um fluido, 

depois que ele começa a se comportar como um sólido viscoelástico. O tempo 

dividindo entre os dois é aproximadamente o tempo de pega. 

 

Na fase em que o concreto é um fluido, a retração autógena vai resultar na 

redução do volume da massa, por um valor que é igual à retração química. As 

alterações dimensionais lineares não são necessariamente isotrópicas e, em uma 

viga horizontal as variações de volume aparecerão como uma contração vertical 

sem qualquer deformação horizontal linear. Essa é o resultado da natureza fluida do 

material, que é livre para dilatar apenas na direção vertical. 
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Na fase em que o concreto começa a comportar-se como uma massa 

viscoelástica com um esqueleto rígido e autoportante, se a superfície está selada, a 

deformação da amostra, devido à retração química será retração mais isotrópica 

linear pode também ser observado. Neste período, em um concreto selado, irá 

ocorrer a autodessecação devido à formação de gás nos poros. Este processo de 

autodessecação, aumentará a medida que a hidratação progride, contanto que as 

condições de selagem sejam mantidas. 

 

Embora a autodessecação induzida por tensões capilares seja considerada 

por muitos como o principal mecanismo de retração autógena, há um crescente 

volume de evidências de que outros processos podem contribuir para a retração 

autógena, em particular, quando os efeitos da temperatura são considerados, 

mudanças na tensão superficial e redistribuição de água dentro do material 

hidratado. Este reconhecimento veio em torno de como tentativas de prever a 

magnitude da retração autógena, em um sistema "real" em que ocorrem mudanças 

de temperatura, ao longo do tempo utilizando o conceito de maturidade, que não 

foram bem sucedidas. Assim, sugere-se a usar a deformação autógena o termo para 

incluir todos esses fenômenos, ao invés de retração autógena, que é mais limitante 

(HUA et al., 1995; PERSSON, 1997; BENTUR, 2003). 

 

2.7.4. Retração por carbonatação 

 

A carbonatação é o fenômeno que decorre da reação química entre o 

hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, e o dióxido de carbono, CO2, resultando em carbonato 

de cálcio, CaCO3. Segundo Neville (1997), se a carbonatação ocorre após a 

desidratação do C-S-H, esta provoca a retração por carbonatação. 

 

Descalcificação, ou perda de cálcio através de reação química, é um 

importante e amplo mecanismo de degradação de materiais cimentícios. Na pasta 

de cimento no concreto, descalcificação ocorre por vários meios, como a lixiviação 

por águas moles ou ácidas, carbonatação e ataque sulfático. 
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O mecanismo de retração por carbonatação ocorre na presença de umidade, 

onde o dióxido de carbono forma ácido carbônico, que reage com hidróxido de cálcio 

para formar carbonato de cálcio.  

 

Hidróxido de cálcio (CH) e silicato de cálcio hidratado (C-S-H) são as fases 

hidratadas mais importantes portadoras de cálcio na pasta de cimento, são ambas 

sensíveis à descalcificação. A dissolução do CH geralmente ocorre mais facilmente, 

enquanto que a descalcificação do C-S-H ocorre quando o CH é inacessível ou 

localmente esgotado. 

 

Estudos mais recentes mostram que a carbonatação de C-S-H e CH ocorrem 

simultaneamente, e, de fato, se a pasta de cimento é exposta a elevadas 

concentrações de CO2, o C-S-H, eventualmente fornecerá mais Ca do que o CH, 

devido à formação de uma camada impermeável de CaCO3 sobre o último. 

Provavelmente, a descalcificação do C-S-H, particularmente, o C-S-H de densidade 

mais elevada é, em grande parte, responsável pela retração por carbonatação. 

(PERSSON, 2002; CHEN et al,. 2006) 

 

2.7.5. Influência do reforço com fibras na retração em compósitos 

cimentícios 

 

Uma grande variedade de fibras tem sido desenvolvida em décadas recentes 

para ser usada como um dos meios para controlar a fissuração em materiais 

cimentícios. 

 

As fibras podem ser classificadas em termos do seu efeito final: o controle de 

fissuração na retração plástica até o fim da pega do concreto e atenuação da 

fissuração no concreto endurecido, após o endurecimento até a maturidade. 

 

O controle da fissuração por retração plástica é viável com um baixo teor de 

fibras (~0,1% em volume) com um baixo módulo de elasticidade. Esse sucesso com 

um sistema de reforço da baixa eficiência reflete as características da matriz nesta 

fase, que é, essencialmente, um fluido ou semifluido e, por conseguinte, a rigidez e a 

resistência do sistema de reforço são grandes em relação ao da matriz. 
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De acordo com Bentur (2003b), no caso do concreto endurecido, existe a 

necessidade de uma maior eficiência reforço do sistema de fibras, que requer 

concentrações mais altas de fibras e módulo de elasticidade mais elevado. Nessa 

faixa, têm sido quase sempre usadas as fibras de aço, mas nos últimos anos tem 

havido uma evolução de fibras de polímero com maior módulo para este fim. 

 

No entanto, para uso em compósitos cimentícios destinados a outros usos 

que não o concreto, a utilização de fibras com baixo módulo, como as fibras de 

celulose, se mostraram eficazes para atenuar fissuração induzida pela retração por 

secagem, experimentando redução significativa na largura das fissuras e 

continuaram a resistir à tensão após a fissuração, embora não tenha afetado a 

retração por secagem (KAWASHIMA e SHAH, 2011). 

 

Segundo Toledo Filho et al. (2005), a adição de fibra de sisal é bastante 

eficiente no restringir a retração plástica das matrizes cimentícias. A restrição 

aumenta com o aumento da fração em volume de fibras. A retração plástica livre é 

significativamente reduzida pela adição de 0,20% de fração volumétrica das fibras 

de sisal de 25,0 milímetros em argamassa de cimento. Uma adição de 0,20% de 

fração volumétrica de fibras de sisal e coco de 25,00 milímetros retarda a fissuração 

inicial para retração plástica e efetivamente controla o desenvolvimento de fissuras 

nas idades iniciais do compósito. A presença de fibras de sisal e coco promovem, 

efetivamente, o processo de autocura das fissuras de retração plástica após 40 dias 

em um ambiente com 100,00% de umidade relativa. 

 

Neste trabalho a retração por secagem é aumentada em até 27,00% quando 

o teor de fibras de sisal ou coco em volume é de 3,00%. A adição de escória e sílica 

ativa, apenas, diminui taxa do inicial da retração por secagem. 

 

2.7.6. Medidas de retração livre por secagem 

 

Os compósitos e matriz cimentícia sofrem variações volumétricas, 

principalmente de retração, e, normalmente são avaliadas nas formas livre e 

restringida. 
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Os resultados dos testes de da retração livre das amostras de secagem 

incluem o efeito de retrações autógenas e secagem, por isso é chamado de da 

retração total.  

 

Os ensaios da retração livre não oferecem informações suficientes sobre o 

comportamento da fissuração na retração, porque todos os elementos estruturais 

são restringidos, de algum modo, pelo seu contorno ou mesmo internamente. Assim, 

o ensaio de retração restringida foi desenvolvido para medir o comportamento da 

retração fissuração do concreto (TONGAROONSRI e TANGTERMSIRIKUL, 2009). 

 

Na determinação da retração livre é comum a utilização de corpos de prova 

prismáticos segundo a ASTM C157 (2008) e a NBR 15.261 (2005), que medem a 

variação linear das dimensões dos corpos de prova no sentido do seu comprimento. 

 

2.7.7. Medições de retração restringida 

 

Na determinação da retração restringida os ensaios mais utilizados são os 

ensaios do anel, para o qual a bibliografia apresenta uma grande variação nas 

dimensões do anel (ASTM C1581, 2009; HOSSAIN e WEISS, 2004; TOLEDO 

FILHO et al., 2005; ZHANG et al., 2013). 

 

O princípio do ensaio de retração restringida é o seguinte: o anel de aço 

funciona como uma restrição passiva o corpo de prova circundante. Como o corpo 

de prova sofre retração, contrai-se aplicando uma tensão uniforme sobre o aço. O 

desenvolvimento deformação no interior do anel de aço é convertido em tensão de 

tração circunferencial no interior do corpo de prova. Essa tensão pode ser calculada 

utilizando a seguinte Equação: 

 

3 & −45$ ∗ 7!899: ∗ ;<=
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> D
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> C;<=

> D 	    2.7 

 

Onde, RIC é o diâmetro interno do anel do corpo de prova, ROC, o diâmetro 

externo do anel do corpo de prova, RIS, o diâmetro interno do anel de aço, εST a 

deformação do anel de aço e Esteel o módulo de elasticidade do aço. Este ensaio 
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possibilita o acompanhamento da evolução da tensão, da abertura das fissuras, a 

idade da fissuração inicial, e o número de fissuras (KAWASHIMA e SHAH, 2011). 

 

Em vista da falta de uniformidade do campo de tensões nesses ensaios, a 

sua utilização é comum para fins comparativos, para avaliar, por exemplo, a eficácia 

de diferentes meios aplicados para reduzir as fissuras. 

 

Para Hossain e Weiss (2004), a geometria em forma de anel é 

frequentemente preferida para ensaios de controle de qualidade e avaliação de 

material uma vez que as dificuldades associadas com a restrição das extremidades 

adequada são resolvidas. A geometria simples permite que o corpo de prova seja 

moldado facilmente enquanto que o baixo custo do sistema permite que vários 

ensaios possam simultaneamente e em longos períodos de tempo. 

 

2.8.  TENACIDADE EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM 

FIBRAS 

 

2.8.1. Tenacidade 

 

Dependendo do método de ensaio, existem dois tipos de critérios de 

tenacidade para medir a capacidade dos materiais para resistir à propagação da 

fissura. Uma delas é como o fator de intensidade crítica K1c, que é, teoricamente, 

relacionado com a intensidade de campo de tensão elástica em torno da ponta de 

uma fissura presente em materiais perfeitamente frágeis. Obviamente este não é o 

método apropriado para ser aplicado em compósitos com fibras. O outro tipo é 

relacionado à energia absorvida pelo material durante a fratura, tais como de 

tenacidade ao impacto, energia de fratura e a o índice tenacidade (MUHUA et al. 

1994) 

 

2.8.2. Avaliação da tenacidade em materiais cimentícios reforçados com 

fibras 

 

Pode-se definir a tenacidade à fratura como a propriedade que o material 

apresenta de absorver e liberar energia durante o processo de faturamento, 
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indicando a resistência por ele apresentada ao avanço e à propagação das fissuras, 

mantendo a coesão do sistema. Outra forma de definir a tenacidade de um material 

é a sua capacidade de absorver energia quando submetido a um campo de tensões, 

e é entendido genericamente como à área sob a curva carga versus deflexão obtida 

experimentalmente. 

 

Embora, na avaliação da tenacidade em concretos reforçados com fibras, têm 

sido realizados vários ensaios, incluindo tensão, compressão, cisalhamento e torção, 

os ensaios de flexão são os mais usados. Isto, provavelmente, por serem mais 

simples de se executar e simularem de forma mais realística as condições de 

solicitações em condições práticas. 

 

De uma forma geral as avaliações da tenacidade em concretos reforçados 

com fibras têm sido executados com ensaios de flexão, gerando gráficos de carga 

deflexão (δ). Os três critérios principais de avaliação utilizados são os baseados em 

índices adimensionais energéticos, capacidade de absorção de energia, resistência 

equivalente na flexão. Outros critérios também são adotados, tais como resistência 

residual e índices adimensionais de resistência. Esses critérios são regulamentados 

em normas europeias, americanas e japoneses (BARR et al.,1996).  

 

Índices energéticos adimensionais  

 

Os índices energéticos adimensionais são baseados na relação entre a área 

sob o gráfico, carga versus deslocamento, delimitada por uma posição de 

deslocamento anteriormente estabelecida e a área calculada até o deslocamento da 

primeira fissura. Johnston (1989) define o ponto do deslocamento da primeira fissura 

como o primeiro desvio da linearidade da curva de carga-deflexão e que, para o 

concreto, pode ser tomada com a resiliência. 

 

A ASTM C1609 (2010) fixa níveis de deslocamento com múltiplos do 

deslocamento na primeira fissura, frações do vão do corpo de prova. δ1, L/600, 

L/150, como mostra a Figura 2.7. 
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Supondo um comportamento linear elástico o deslocamento na primeira 

fissura é calculado da seguinte forma:  

 

EF & 
�GH2I

F
JKLM N1 + 
FKO>(FCP)
FFQ2> R    2.8 

 

Onde, 

 

EF &	deflexão no primeiro pico 

P1 = carga no primeiro pico 

L = vão entre os apoios 

E = módulo de elasticidade estimado 

I = momento de inercia da seção 

d = profundidade do corpo de prova 

S = módulo de Poisson 

 

 

Figura 2.5 - Parâmetro de cálculo da primeira fissura (ASTM C1609, 2010) 

 

Na Figura acima, verifica-se, 

 

L = vão entre os apoios, 

PP= carga na ruptura, 

δP = deflexão de pico,  

fP = resistência de pico,  

FQT
U 	= carga residual na deflexão L/15, 
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KTT
U  = carga residual na deflexão L/600, 

VKTT
U   = resistência residual na deflexão L/600, 

VFQT
U  = resistência residual na deflexão L/150. 

A tenacidade é considerada como a área sob a curva até a deflexão L/150, 

(WFQT
U ). 

 

Capacidade de absorção de energia  

 

A área sob a curva Carga deflexão descontadas as contribuições da matriz é 

o parâmetro adotado pela RILEM TC 162-TDF (2000), para calcular a contribuição 

das fibras na tenacidade do compósito como mostra a Figura 2.6. 

 

A área com hachuras representa a parcela das fibras na tenacidade do 

compósito.  

 

 

Figura 2.6 - Diagrama para ao cálculo da contribuição das fibras na tenacidade do 
compósito, (RILEM TC 162-TDF, 2000) 
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A energia absorvida pelas fibras é calculada conforme mostram as Equações 

2.9 e 2.10, onde os parâmetros das Equações são as áreas mostradas na Figura 

2.6. As unidades são expressas em Nmm. 

 

#XY,

[ & #XY,
,M

[ + 	 #XY,
,MM
[      2.9 

 

#XY,�
[ & #XY,�,M

[ + 	 #XY,�,MM
[      2.10 

 

Vários autores trabalhando com compósitos reforçados com fibras que não o 

concreto, para o qual foram definidos os parâmetros apresentados acima, têm 

adotado um critério mais simples para o cálculo da tenacidade. O cálculo adotado é 

a divisão da área sob a curva carga deflexão obtida nos ensaios de flexão pela área 

de seção transversal do corpo de prova, divergindo somente com relação à parcela 

da área adotada no cálculo. Savastano Jr. et al. (2000) adotam a área total sob a 

curva, Savastano Jr. et al. (2003) adotam a área limitada por uma linha que passa 

por 50% da carga máxima, Tonoli et. al, (2009) adotam a área limitada por uma linha 

que passa por 30% da carga máxima, ambas paralelas ao eixo das abcissas. 

 

A Figura 2.7 - mostra o critério adotado por Tonoli et al.(2009), onde a área 

indicada por TE, limitada por 30% da carga máxima representa a tenacidade do 

compósito. 

 

 

Figura 2.7 - critério adotado por Tonoli et al.(2009), para a determinação da 
tenacidade 
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Esses critérios procuram deduzir a parcela de contribuição da matriz na 

tenacidade do compósito. 

 

2.8.3. Mecanismos de fratura 

 

As fissuras em um compósito podem propagar-se em compósitos de 

preferência ao longo das fibras da matriz e interfaces laminares, de cisão 

longitudinal, ou transversalmente direto através da fibra e matriz, ou seja, fissuração 

transversal, dependendo das propriedades da interface em relação às fibras e a 

matriz; tamanho, morfologia e fração volumétrica das fibras; propriedades da matriz 

e das fibras. 

 

Quando uma fissura presente na matriz aproxima-se de uma fibra isolada, os 

seguintes mecanismos de fratura podem ocorrer: fratura da matriz, descolamento na 

interface fibra-matriz; fricção pós-descolamento, fratura da fibra, redistribuição das 

tensões e arrancamento da fibra. 

 

Todos esses fenômenos, exceto as fraturas das fibras e da matriz são uma 

consequência direta da falha por cisalhamento devido às imperfeições na interface 

fibra-matriz. Em conjunto com esses mecanismos pode ocorrer ponte de fibras, 

deflexão e bifurcação das fissuras dependendo da resistência dos constituintes com 

relação à interface, microestrutura dos constituintes do compósito e configuração do 

carregamento da estrutura (KIM e MAI,1998; MATHEWS e RAWLINGS, 1994). 
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Neste capítulo são apresentados os materiais utilizados nesta pesquisa para 

a obtenção do compósito de argamassa de cimento Portland reforçada com fibras 

das folhas da palmeira de licuri, bem como a metodologia escolhida com objetivo de 

caracterizar os componentes do compósito e avaliar as propriedades do compósito. 

 

3.1. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

O programa experimental desenvolvido nesta tese foi realizado em três 

etapas ilustradas na Figura 3.1 e descritas nos itens a seguir: 

 

Etapa 01 – Caracterização e processamento dos materiais 

 

No início dos trabalhos foi realizado o processamento e caracterização dos 

materiais componentes dos compósitos produzidos em laboratório – Cimento 

Portland, metacaulinita, agregado miúdo e as fibras da palma do licuri. A areia e as 

fibras utilizadas foram submetidas a processamentos de forma a adequá-las aos 

compósitos. A areia foi peneirada para adequá-la à curva granulométrica desejada e 

as fibras foram picadas e submetidas a tratamento de limpeza com Hexano. 

 

Etapa 02 – Desenvolvimento da dosagem dos compósitos 

 

Nesta etapa, procurou-se obter a proporção entre os componentes do 

compósito. 

 

Desenvolveu-se um estudo para determinar o teor de fibras em função da 

massa dos aglomerantes e a relação água/aglomerante, a partir do índice de 

consistência, conforme o procedimento da NBR 13.276 (2005).  

 

A relação cimento Portland/metacaulinita foi escolhida a partir de resultados 

de Farias Filho et al. (2010) e Lima e Toledo Filho (2008), e a relação 

aglomerantes/agregados em função de estudos de outros pesquisadores como 

3. MATERIAIS E METODOLOGIA



55 
 

Sanjuan e Toledo filho (1998), Toledo filho et al. (2005) e (2009); Ramakrishna e 

Sundararajan (2005); Juarez et al. (2005) e John et al. (2005). 

 

Etapa 03 – Avaliação dos compósitos no estado endurecido 

 

Nesta etapa desenvolveu-se um estudo das propriedades dos diferentes 

sistemas, estabelecendo as variáveis dependentes e as independentes, como 

mostra Figura 3.2.  

 

Ainda aqui, estabeleceram-se duas variáveis básicas, fibras que passariam 

por tratamento, em imersão em Hexano, para a retirada da cera, naturalmente 

impregnada na sua superfície, e as que não passariam por esse processo, 

doravante denominadas tratadas e não tratadas, respectivamente. A partir daí 

realizar-se-ia todos os ensaios para ambos o grupos. No decorrer dos trabalhos 

percebeu-se que os resultados para as variáveis, resistência à flexão, módulo de 

elasticidade, tenacidade e retração não mostravam diferenças entre os dois grupos e 

optou-se por continuar ensaiando-se apenas as fibras tratadas.  

 

As fibras tratadas foram escolhidas para a continuação dos trabalhos para 

que os resultados servissem de parâmetros de referência para estudos futuros do 

desempenho das fibras tratadas com outros processos para a retirada da cera. 

 

  

Figura 3.1 - Etapas do programa experimental 
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Figura 3.2 - Variáveis do programa experimental 
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3.2. OS MATERIAIS 

 

3.2.1.  Areia 

 

A areia utilizada neste estudo é uma areia lavada proveniente da região 

metropolitana de Natal/RN.  

 

3.2.2. Cimento Portland 

 

O aglomerante principal utilizado nesta pesquisa foi o cimento Portland CP II 

F 32.  

 

O fato de ser o mais simples disponível no mercado que não tivesse em sua 

composição produtos pozolânicos foi determinante para escolha, pois se desejava 

que o único produto pozolânico contido no compósito fosse a metacaulinita. 

 

3.2.3. Metacaulinita 

 

A metacaulinita utilizada nesta pesquisa foi um produto industrializado doado 

pela Metacaulim do Brasil.  

 

Embora não faça parte do objetivo deste trabalho o estudo da durabilidade de 

fibras vegetais em compósitos de matriz cimentícia, segundo Mehta e Monteiro 

(2004), a adição de um material pozolânico, como aglomerante suplementar, em 

uma matriz cimentícia, além de contribuir na redução do teor de Ca(OH)2, afeta 

várias propriedades mecânicas e físicas dos compósitos, tais como resistência à 

compressão, porosidade, permeabilidade, retração, fluência dentre outras. 

 

A escolha da metacaulinita como aglomerante suplementar se deveu, 

principalmente, pelo fato desse material ter sido utilizado com bons resultados nas 

pesquisas desenvolvidas por Lima e Toledo Filho, (2008) e Farias Filho et al. (2010).  

 

Outra questão motivadora é fundamentada no que, segundo Ambroise et al. 

(1994) em alguns países da Europa tais como Bélgica, Holanda, França, Suíça e 
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Alemanha, o suprimento de boas escórias para a produção de cimentos compostos 

estava se tornando bastante limitado, o que estava gerando um aumentos nos 

preços. Este fato ocorre porque a demanda por escórias é maior que a sua produção 

e isso mais cedo ou mais tarde será um problema no Brasil. Dessa forma, a 

metacaulinita é uma opção interessante no fornecimento de material pozolânico para 

a indústria do cimento e para a produção de compósitos de matriz cimentícia. 

 

Nestas pesquisas a adição de metacaulinita teve como consequência a 

redução do teor de Ca(OH)2 nos produtos de hidratação do cimento Portland e 

posteriormente agiu como um redutor da alcalinidade em compósitos cimentícios 

reforçados por fibras vegetais.  

 

O fato de haver no semiárido brasileiro jazidas de caulim, sua matéria-prima, 

possibilitando futura produção local; ser um material disponível e de baixo custo 

relativo por ser um produto industrializado, foram outros critérios que contribuíram no 

direcionamento da escolha. 

 

3.2.4.  Fibra da palma do licuri 

 

A palma do licuri foi obtida em feira livre em Salvador, BA, já previamente 

seca por processos naturais, na forma mostrada na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Palma do licuri seca ao ar 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DA AREIA 

 

A areia foi previamente peneirada de forma a se retirar os grãos acima de 

2,36 mm, posteriormente, quarteada conforme procedimento da norma NBR NM 27, 

(2001) e, então, peneirada e classificada através do ensaio de determinação da 

composição granulométrica, de acordo com as normas NBR NM 248 (2003) e NBR 

7.211 (2005).  

 

A escolha do peneiramento da retirada dos grãos com diâmetro acima de 2,36 

mm foi em função das curvas de porcentagens acumuladas constantes da NBR 

7.211 (2005). Como se desejava tornar a areia mais fina e, também, adequada para 

fins estruturais, a sua curva de percentagens retidas acumuladas deveriam se 

encaixar entre os limites inferior e superior da Zona Utilizável (ZU) da curva 

granulométrica. Caso a escolha fosse para o diâmetro imediatamente inferior a 2,36 

mm, o diâmetro de 1,18 mm, o primeiro ponto da curva já estaria fora dos limites da 

zona utilizável (ver Figura 4.1). 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

 

Os dados de caracterização do cimento Portland CP II F32 foram fornecidos 

pela CIMPOR do Brasil. 

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO DA METACAULINITA 

 

3.5.1. Granulometria 

 

A granulometria da metacaulinita foi feita em um granulômetro a laser marca 

SILAS 1180 Líquido. O ensaio foi executado com os seguintes parâmetros: 

 

ultrassom  60 s 

concentração 138 mm 

medida/limp  512/1024/4 
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3.5.2.  Análises térmicas 

 

Termogravimétrica (TG) – Os ensaios de DSC/TGA foram realizados com o 

equipamento SDT Q 600 V 20,9 BUILD 20 e definidos para as seguintes condições: 

 

a. célula – Platinum 

b. atmosfera – Nitrogênio 

c. taxa – 100,00 ml/min. 

d. taxa temperatura – 20 oC/min. 

e. faixa de ensaio – 0 até 800 oC 

f. peso da amostra– 11,233 mg  

 

3.5.3. Fluorescência de Raios X 

 

A análise química por Fluorescência de Raios X da metacaulinita para 

determinação da composição química foi realizada em amostras em estado natural 

em pó. 

 

O ensaio de Fluorescência de Raios X foi executado em um equipamento 

Shimadzu EDX-720, atmosfera a vácuo e colimador de 10 mm. 

 

3.5.4.  Difratometria de Raios X 

 

As amostras foram caracterizadas cristalograficamente por meio de difração 

de Raios-X através do equipamento XRD-6000 fabricado pela Shimadzu Corporation 

com as seguintes condições de ensaio: 

 

Tubo de Raios X: 

anodo  Cu  

voltagem  30.0 (kV) 

corrente   30,0 (mA) 

divergência    1,00000 (grau) 

espalhamento  1,00000 (grau) 

recepção    0,30000 (mm) 
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Escaneamento: 

 

eixo    Theta-2Theta  

faixa    10,000 – 80,000  

modo    Escaneamento Contínuo 

velocidade   2,0000 (grau /min)  

amostra   0,200 (grau)  

tempo   0,60 (seg.)  

 

3.6.   CARACTERIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS FIBRAS 

 

Leão (2008) e Oliveira (2010) realizaram extenso trabalho de caraterização 

morfológica, térmica, bioquímica e química da fibra do Licuri. Neste trabalho optou-

se por realizar somente caracterizações físicas e mecânicas das fibras. 

 

3.6.1.  Diâmetro equivalente das fibras 

 

As dimensões das fibras foram obtidas através de análise de imagens com o 

equipamento projetor de perfil modelo PH-A14, MITUTOYO, com resolução da 

unidade de leitura de 0,001 mm. 

 

Considerou-se que a seção transversal das fibras como tendo uma geometria 

retangular, apesar da irregularidade da seção. O diâmetro equivalente foi obtido 

através da torção da fibra procurando medir os lados do retângulo, realizando 

medidas no centro, parte mais espessa, e nas extremidades das fibras, parte menos 

espessa. Os valores foram obtidos através de técnicas de análise de imagem. 

 

3.6.2.  Comprimento médio e fator de forma das fibras 

 

A determinação do comprimento médio de das fibras foi feita através da 

análise de imagens, Figuras 3.4 e 3.5, utilizando o software ImageJ com posterior 

cálculo do fator de forma. 
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Figura 3.4 - Foto das fibras da palma do licuri de comprimento curto  

 

 

Figura 3.5 - Foto das fibras da palma de licuri de comprimento médio  

 

3.6.3.  Análises térmicas 

 

As análises térmicas foram realizadas com o equipamento SDT Q 600 V 20,9 

BUILD 20. As amostras de fibras de licuri foram analisadas secas tratadas e não 

tratadas de modo a se observar diferenças de desempenho, na forma de pó obtida 

por peneiramento, após a picagem no peneirador mecânico. As condições de ensaio 

foram as seguintes: 

 

a. atmosfera – Nitrogênio 

b. taxa – 100,00 ml/min. 

c. taxa temperatura – 10 oC/min. 



63 
 

d. faixa de ensaio – 0 até 600 oC 

e. faixa de temperatura – 0 a 600 oC 

j. taxa de aquecimento – 10 oC/min. 

k. peso – 5,358 mg para a fibra tratada e 4,275 mg para a fibra não tratada 

 

3.6.4. Difratometria de Raios X 

 

As amostras das fibras de licuri secas tratadas e não tratadas foram 

caracterizadas cristalograficamente por meio de difração de Raios-X, com o mesmo 

equipamento e mesmas condições de medida realizadas para a metacaulinita, já 

mostradas anteriormente. 

 

3.6.5.  Processamento das fibras 

 

O processamento das fibras inicia-se pelo amaciamento mecânico das 

palmas conforme mostra a Figura 3.6. Em seguida é realizado o desfibramento das 

palmas conforme mostra a Figura 3.7. Concluídas as duas primeiras etapas, separa-

se metade das fibras, que passará apenas por lavagem em água e secagem à 

temperatura ambiente e a outra metade passará por tratamento químico utilizando o 

produto Hexano PA (C6H14- Mistura isômero), para a retirada da cera, que envolve a 

palma por dissolução, conforme descrição abaixo.  

 

As fibras foram mergulhadas em um recipiente contendo Hexano, durante 30 

minutos, Figura 3.8, e em seguida lavadas com água corrente. Após a lavagem as 

fibras foram levadas para a capela de exaustão para a secagem, durante de 50 

minutos, conforme mostra a Figura 3.9. A finalização do processo preparação das 

fibras se dá com a secagem na temperatura ambiente de 25°C. 
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Figura 3.6 - Amaciamento das palmas 

 

 

Figura 3.7 - Desfibramento das palmas 

 

 

Figura 3.8 - Fibras mergulhadas em Hexano 
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Figura 3.9 - Secagem das fibras na capela 

 

Após o desfibramento das palmas, iniciam-se os processos de picagem das 

fibras de forma a conferir as propriedades geométricas finais. As de tamanho curto 

foram picadas com picador mecânico, conforme mostra a Figura 3.10 e nas de 

tamanho médio o processo foi feito manualmente, utilizando uma guilhotina 

conforme Figura 3.11. 

 

Após o desfibramento das palmas, iniciam-se os processos de picagem das 

fibras de forma a conferir as propriedades geométricas finais. As de tamanho curto 

foram picadas com picador mecânico, conforme mostra a Figura 3.10 e nas de 

tamanho médio o processo foi feito manualmente, utilizando uma guilhotina 

conforme Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.10 - Picagem no picador mecânico das fibras de tamanho curto 
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Figura 3.11 - Picagem das fibras de tamanho médio 

 

3.6.6.  Propriedades mecânicas das fibras 

 

A determinação da resistência à tração e módulo de elasticidade das fibras foi 

realizada com o equipamento DMA Q800 V7.1 Build 116 da TEXAS 

INSTRUMENTS. As amostras foram retiradas de unidades de fibras, procurando 

efetuar medidas nas partes mais finas e nas mais espessas, devido à 

heterogeneidade. Após a retirada as fibras foram cortadas em pedaços menores e 

coladas em cartolina de forma a manter um comprimento médio de cada amostra de 

16,00 mm, como mostra a Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 - Corpos de prova do ensaio de tração das fibras 
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3.7. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

3.7.1. Definição dos parâmetros de dosagem 

 

Relação aglomerante/agregado 

 

Estudando várias pesquisas sobre compósitos reforçados com fibras vegetais 

observou-se que as relações aglomerante/agregado utilizadas pelos pesquisadores 

variam de 1:0,5 a 1:4,04 conforme mostra a Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 – Relação aglomerante/agregado em diversas pesquisas sobre 
compósitos cimentícios reforçados com fibras 

Autores ano 
Relação 
aglomerante/ 
agregado 

Fibras Pesquisa 

Sanjuan e Toledo 
Filho 

1998 1:0,5 Sisal e coco 

Controle de 
fissuração dos 
compósitos 
 

Toledo Filho et al. 2005 1:2 Sisal e coco 

Retração livre e 
restringida de 
compósitos 
 

Toledo Filho et al. 2009 1:1 Sisal 
Durabilidade de 
compósitos 
 

Ramakrishna e 
Sundararajan 

2005 1:3 

Coco, sisal, juta e 
Hibiscus 
cannabinus 
 

Durabilidade das 
fibras 

Jonh et al. 2005 1:1,5 Coco 
Durabilidade de 
compósitos 
 

Juarez et al. 2007 1:4,04 Agave lechuguilla 
Durabilidade da 
fibra 
 

Juarez et al. 2007 1:2,11 Agave lechuguilla 
Durabilidade da 
fibra 
 

Juarez et al. 2007 1,185 Agave lechuguilla 
Durabilidade da 
fibra 
 

Juarez et al. 2007 1:1,467 Agave lechuguilla 
Durabilidade da 
fibra 
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Neste trabalho optou-se por utilizar uma relação aglomerante/agregado de 1:2 

em massa, com teor de aglomerantes intermediário dentre os observados na Tabela 

3.1. Uma relação na qual o teor de cimento fosse maior aumentaria a tendência à 

retração pelo aumento do volume de pasta, pois esse fator influencia fortemente a 

retração por secagem, segundo Bissonnette et al. (1999). Teríamos também mais 

cimento e, por conseguinte, mais finos, o que aumentaria a tendência à retração 

autógena, pois, segundo Holt (2005) e Yodsudjai e Wangb (2013), a finura do 

cimento influencia fortemente esse tipo de retração. 

 

Por outro lado um teor de aglomerantes menor acarretaria em uma mistura 

menos coesiva e menos trabalhável, o que levaria a uma relação água/aglomerante 

maior para se alcançar a trabalhabilidade adequada, afetando a resistência do 

compósito, conforme afirma Mehta e Monteiro (2004), já que na proposta deste 

trabalho não se usaria agentes fluidificantes.  

 

Teor de substituição do cimento Portland por metacaulinita 

 

A Tabela 3.2 mostra teores de substituição parcial de cimento Portland por 

metacaulinita utilizados por diversos pesquisadores. 

 

Tabela 3.2 - Teor de substituição do cimento Portland por metacaulinita em diversas 
pesquisas sobre compósitos cimentícios reforçados com fibras 

Autores Ano 
% de 
Substituição  

Fibras Pesquisa 

Lima e Toledo 
Filho 

2008 30 Sisal  
Durabilidade de 
compósitos 
 

Toledo Filho et al. 2009 30 Sisal 
Durabilidade de 
compósitos 
 

Toledo Filho et al. 2009 40 Sisal 

Durabilidade de 
compósitos 
 
 

Farias Filho et al. 2010 20 Sisal 
Durabilidade de 
compósitos 
 

Farias Filho et al. 2010 40 Sisal 
Durabilidade de 
compósitos 
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Os trabalhos que apresentam melhores resultados na substituição do cimento 

Portland por metacaulinita são os apresentados por Toledo Filho et al. (2008) e 

Farias Filho et al. (2010) com o teor de substituição de 40%, o que foi adotado neste 

trabalho. 

 

Teor de fibra e relação água aglomerante 

 

O teor de fibra e a relação água/aglomerante estão totalmente inter-

relacionados, já que neste trabalho não foi utilizado nenhum agente fluidificante.  

 

A NBR 13.276 (2005) que trata de argamassa para assentamento e 

revestimento de paredes e tetos sugere um valor de referência de 260,00 ± 5,00 mm 

para o índice de consistência. Cincotto et al. (1990) em pesquisa sobre redução da 

alcalinidade em matrizes cimentícias, com substituição parcial do cimento Portland 

por cinza de casca de arroz em compósitos, adotou um valor de referência de 

250,00 mm. 

 

O valor adotado nessa pesquisa foi o valor de referência mínimo de 250,00 

mm, pelo fato dos trabalhos dos autores supracitados terem maior similaridade com 

a pesquisa em desenvolvimento. 

 

Como o objetivo era alcançar o maior teor de fibras possível dentro do limite 

imposto pelo índice de consistência, inicialmente, fixou-se, arbitrariamente, um teor 

de fibra de 1,00%, da massa do aglomerante para relação água/aglomerante de 0,60 

e, de forma iterativa foi-se aumentando os teores de fibra para 1,50, 2,00, 2,50 e 

3,00% para as fibras e ambos os comprimentos, obtendo os valores de 

espalhamento constantes da Figura 3.13.  
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Figura 3.13 – Valores de espalhamento na mesa de consistência de cone para 
compósitos com fibras de comprimento curto e médio com teores variando de 1% a 
3% com relação água/aglomerante fixa de 0,60 

 

Com esses resultados observou-se que as fibras de comprimento médio 

seriam as que iriam limitar o teor de fibras a serem adotados na pesquisa, pois como 

mostra a Figura 3.14, um teor de fibras de 2,50% para a relação água cimento de 

0,60 reduz o índice de consistência para abaixo de 240,00 mm, o que não ocorre 

com os compósitos com fibras curtas que apresentaram um espalhamento acima do 

limite para todos os teores estudados. 

 

Partindo desses resultados, repetiu-se os procedimentos com as fibras de 

tamanho médio com teores de fibras de 1,00, 1,50 e 2,00% para as relações 

água/aglomerante de 0,50, 0,55, e 0,60, de forma a procurar a relação água cimento 

mínima para os teores já definidos, como mostra a Figura 3.14. 

 

Os valores de água/aglomerante adotados foram dentro da faixa de valores 

de 0,45 a 0,65 encontrados nas pesquisas de Toledo Filho e Sanjuan (1998), Toledo 

et al. (2005), John et al. (2005), Juarez et al. (2007).  
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Figura 3.14 - Valores de espalhamento na mesa de consistência para as três 
relações água/aglomerante estudadas para os compósitos com três teores de fibra 

 

Analisando as Figuras 3.13 e 3.14, observa-se que apenas para a relação 

água/aglomerante de 0,60 os compósitos contendo todas as fibras escolhidas 

ficaram coerentes com a delimitação de 250,00 mm de espalhamento.  

 

Conforme os argumentos acima explicitados, adotou-se nesta pesquisa a 

relação água/aglomerante de 0,60, de modo que se pudesse adotar valores mais 

altos de teores de fibra sem prejudicar a trabalhabilidade e que a resistência 

mecânica dos compósitos se mantivessem em valores aceitáveis, já que o principal 

fator que controla a resistência mecânica de compósitos base cimento é a relação 

água/cimento ou água/aglomerante, conforme Mehta e Monteiro (2004).  

 

Com relação aos teores de fibra nos compósitos, os resultados obtidos no 

ensaio de espalhamento na mesa de consistência nos levaram a adotar os valores 

de 1,00% 1,50% e 2,00%. 

 

3.7.2. Traços adotados 

 

Em função da metodologia inicialmente escolhida foram adotadas duas séries 

de corpos de prova, a primeira com fibras não tratadas e a segunda com fibras 

tratadas, ambas com os mesmos parâmetros de dosagem definidos no item anterior.  
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A Tabela 3.3 apresenta as denominações convencionadas e as 

características dos compósitos utilizados na pesquisa.  

 

Tabela 3.3 – Discriminação das séries de compósitos, argamassas reforçadas com 
fibras de licuri e suas respectivas características 

Séries Características 

FCN1.0 Corpo de prova de argamassa com 1,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento curto, não tratada. 

FCN1.5 Corpo de prova de argamassa com 1,5% em massa de fibra de licuri 
de comprimento curto, não tratada. 

FCN2.0 Corpo de prova de argamassa com 2,0% em massa fibra de licuri de 
comprimento curto, não tratada. 

FMN1.0 Corpo de prova de argamassa com 1,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento médio, não tratada. 

FMN1.5 Corpo de prova de argamassa com 1,5% em massa de fibra de licuri 
de comprimento médio, não tratada. 

FMN2.0 Corpo de prova de argamassa com 2,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento médio, não tratada. 

FCT1.0 Corpo de prova de argamassa com 1,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento curto, tratada. 

FCT1.5 Corpo de prova de argamassa com 1,5% em massa de fibra de licuri 
de comprimento curto, tratada. 

FCT2.0 Corpo de prova de argamassa com 2,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento curto, tratada. 

FMT1.0 Corpo de prova de argamassa com 1,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento médio, tratada. 

FMT1.5 Corpo de prova de argamassa com 1,5% em massa de fibra de licuri 
de comprimento médio, tratada. 

FMT2.0 Corpo de prova de argamassa com 2,0% em massa de fibra de licuri 
de comprimento médio, tratada. 

PAD Corpo de prova de argamassa sem fibras 

 

A definição dos parâmetros de dosagem levou à escolha dos traços 

mostrados nas Tabelas 3.4 e 3.5. A primeira mostra os traços em proporções dos 

componentes de cada compósito para cada teor de fibras e a segunda mostra o 

traço em massa, para 1.000,00 g de aglomerantes (cimento Portland e 

metacaulinita), para cada compósito e respectiva denominação.  
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Tabela 3.4 - Traço em proporções dos componentes de cada compósito com 
respectivo teor de fibras  

Compósitos Cimento 

Portland 

Metacaulinita Agregado 

miúdo 

Água/aglomerante Fibra 

Compósito com 

1,0% fibra  
0,6 0,4 2 0,6 0,01* 

Compósito com 

1,5% fibra  
0,6 0,4 2 0,6 0,015* 

Compósito com 

2,0% fibra  
0,6 0,4 2 0,6 0,02* 

*A proporção do teor de fibra é em relação soma dos teores de cimento Portland e Metacaulinita 

 

Tabela 3.5 - Traço em massa, para 1.000,00 g de aglomerantes, de cada compósito 
com respectiva denominação 

 

Cimento 

Portland 

g 

Metacaulinita 

g 

Agregado 

miúdo 

g 

Água 

g 

Fibra 

g 

FCN1.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 10 

FCN1.5 600,00 400,00 1200,00 600,00 15 

FCN2.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 20 

FMN1.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 10 

FMN1.5 600,00 400,00 1200,00 600,00 15 

FMN2.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 20 

FCT1.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 10 

FCT1.5 600,00 400,00 1200,00 600,00 15 

FCT2.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 20 

FMT1.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 10 

FMT1.5 600,00 400,00 1200,00 600,00 15 

FMT2.0 600,00 400,00 1200,00 600,00 20 

PAD 600,00 400,00 1200,00 600,00 - 
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3.7.3.  Preparação da argamassa 

 

A mistura dos materiais foi feita em uma argamassadeira eletromecânica com 

capacidade para 2,00 litros. Primeiro foram adicionados o agregado miúdo e 1/3 da 

água de amassamento. Iniciou-se a mistura em velocidade lenta durante 2 minutos 

e, durante a mistura dos agregados, as fibras foram adicionadas manual e 

gradualmente, com cuidados para evitar um possível embolamento das mesmas. A 

mistura foi interrompida e em seguida foram adicionados o cimento, a metacaulinita 

e o restante da água de amassamento. Prosseguiu-se com a mistura por mais três 

minutos.  

 

Esse procedimento foi executado na confecção dos corpos de prova para 

todos os ensaios. 

 

3.7.4.  Método do ensaio de flexão de três pontos 

 

Para esse ensaio moldou-se 5 corpos de prova com dimensões de 270,00 x 

60,00 x 12,00 mm para cada série de compósitos. Para tal foram feitas fôrmas de 

madeira compensada plastificada conforme Figura 3.15.  

 

As áreas da fôrma que entram em contato com a argamassa foram revestidas 

com resina epóxi de forma a evitar a aderência da argamassa e perda de pasta de 

cimento. 

 

A escolha das dimensões se justificou por serem dimensões intermediárias às 

utilizadas por diversos autores, Tonoly et al. (2010), (160,00x40,00x8,00), Bezerra et 

al. (2006), (160,00x40,00x5,00), Toledo et al. (2000), (400,00x100,00x15,00) e 

também devido à adaptação ao equipamento que apresenta um apoio com largura 

de 100,00 mm.  

 

Antes da moldagem as fôrmas são untadas com óleo mineral de maneira a 

evitar a aderência da argamassa, facilitando a desenforma. 
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Após a mistura foi feita a moldagem em uma só camada e adensada com 20 

golpes com um soque metálico e um período de 15 segundos em mesa vibratória, 

após o adensamento a superfície foi rasada com uma régua metálica. Terminado o 

adensamento os corpos de prova foram deixados em ambiente de laboratório por 24 

horas, com a sua superfície devidamente protegida. Em seguida foram levados à 

câmara úmida, na qual permaneceram por 28 dias, quando foi efetuada a sua 

ruptura.  

 

O ensaio de tensão de ruptura de flexão a três pontos foi realizado com 

equipamento SHIMADZU SG-X, 300 KN, com vão igual a 160,00 mm, largura de 

60,00 mm e espessuras médias de cada corpo de prova. A velocidade de 

carregamento foi de 25,00 N/s. A Figura 3.16 mostra a foto da ruptura de um corpo 

de prova, expondo as fibras na interface de ruptura. 

 

Os cálculos do módulo de elasticidade estático na flexão foram realizados 

segundo a ASTM C580 (2008), segundo a Equação 3.1: 

 

7$ & 		 .�\M ⁄ 4^��                                  Eq. 3.1 

 

Onde,  

 

ET – Módulo de Elasticidade na flexão, 

L – Vão, 

MI = Inclinação da tangente no trecho reto inicial da curva carga x deflexão, 

b = largura do corpo de prova, 

d = espessura do corpo de prova. 

 

A inclinação da tangente e a tenacidade foram obtidas através dos dados 

fornecidos pelo software do equipamento. As demais grandezas foram obtidas 

diretamente. 
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Figura 3.15 - Forma utilizada para confecção dos corpos de prova dos ensaios de 
flexão 

 

 

Figura 3.16 - Foto da ruptura do corpo de prova no ensaio de flexão de 3 pontos 

 

3.7.5. Método de determinação da resistência à compressão 

 

Este ensaio foi realizado segundo as normas NBR 5.738 (2008) e NBR 5.739 

(2007). 

O ensaio de resistência à compressão axial foi realizado com equipamento 

SHIMADZU SG-X, 300,00 KN, com corpos de prova cilíndricos moldados em fôrmas 

metálicas padronizadas de 100,00 mm de altura por 50,00 mm de diâmetro. A 

velocidade de carregamento foi de 500,00 N/s. 

 

Antes da moldagem as fôrmas são untadas com óleo mineral para evitar a 

aderência da argamassa, facilitando a desenforma. 
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Após a mistura foi feita a moldagem em duas camadas e adensadas, 

manualmente, com uma haste metálica com 12 golpes por camada. Após o 

adensamento a superfície foi rasada com uma régua metálica. Terminado o 

adensamento os corpos de prova foram deixados em ambiente de laboratório, por 

24 horas, com a sua superfície devidamente protegida. Em seguida foram levados à 

câmara úmida, na qual permaneceram por 28 dias, quando foi efetuada a sua 

ruptura.  

 

3.7.6.  Método de determinação do módulo de elasticidade dinâmico 

 

A execução deste ensaio seguiu as prescrições da NBR 15.630 (2009). Para 

o presente estudo foram ensaiados corpos de prova cilíndricos com dimensões de 

100,00 x 50,00 mm. Os procedimentos de moldagem e cura foram os mesmos dos 

corpos de prova do ensaio de resistência à compressão. Para os ensaios de 

propagação de ondas utilizou-se equipamento de ultrassom da marca PROCEQ 

Testing Instruments, TICO. Com transdutores de faces planas. Os conforme Figura 

3.17.  

 

  

Figura 3.17 - Ensaio de determinação do módulo de elasticidade dinâmico 
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3.7.7. Método de determinação da retração linear por secagem 

 

O método de ensaio descrito a seguir foi conforme a ASTM C157 (2008), com 

diferenças nos períodos de medição que a norma recomenda que sejam de 4, 7 14 e 

28 dias e 8, 16, 48 e 63 semanas após o período de cura e foram executados como 

é descrito no parágrafo seguinte.  

 

Para este ensaio foram moldados 03 corpos de prova para cada série. 

 

Após a mistura foi feito o preenchimento dos moldes, em duas camadas, 

sendo que cada uma foi adensada com 30 golpes, usando soquete apropriado. Após 

o adensamento a superfície é rasada e alisada. Vinte quatro horas após a moldagem 

foram retiradas os moldes e os corpos de prova foram imersos em água com cal, 

durante 15 minutos, e feita a primeira leitura. Depois da primeira leitura foram 

colocados imersos em água saturada de cal por 28 dias. Após esses procedimentos 

os corpos de prova foram colocados sobre suportes e efetuadas medições nas 

idades de 28, 30, 32, 35, 38, 42, 49 56, e 63 dias após a primeira medição. 

 

Após os 28 dias imersos, os corpos de prova foram deixados em ambiente de 

laboratório com temperatura de 23,00 ± 2,00 oC e umidade de 50,00 ± 4,00% 

controladas durante todo o período do ensaio, conforme Figura 3.18. 
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Figura 3.18 - Ensaio de retração linear por secagem 

 

3.7.8. Método de determinação da retração restringida 

 

O método de ensaio descrito a seguir foi adaptado de Hossain e Weiss 

(2006), utilizando os mesmos procedimentos e dimensões do corpo de prova usado 

por Peña (2006), como mostra a Figura 3.20. 

 

Para este ensaio forma moldadas 03 corpos de prova para cada série 

estudada.  

 

Todas as áreas da fôrma que estivessem em contato com a argamassa foram 

recobertas com fita Teflon, de modo a garantir que única restrição feita à retração 

fosse atribuída ao anel de aço, conforme Figura 3.19 que mostra fôrma antes da 

moldagem. 
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Após a mistura foi feita moldagem com o preenchimento dos moldes em três 

camadas, sendo que cada uma foi adensada com 30 golpes, usando soquete 

apropriado. 

 

Figura 3.19 - Esquema da forma do corpo de prova utilizado no ensaio de retração 
restringida 

 

O ensaio consiste do acompanhamento do comportamento da fissuração de 

um corpo de prova circular, cujas deformações de retração são restringidas pelo 

anel de aço conforme mostra a Figura 3.20. Como resultados do ensaio são 

apresentados o período de tempo levado para a abertura da primeira fissura desde a 

moldagem e a largura das fissuras, medidas 24 horas após a sua abertura. 

 

A largura das fissuras é obtida com o fissurômetro como mostra a Figura 3.21  
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Figura 3.20– Fôrma e corpo de prova do ensaio de retração restringida 

 

 

Figura 3.21 - Medição da abertura da fissura com o fissurômetro 

 

3.7.9. Método de determinação da absorção de água por capilaridade 

 

Para este ensaio foram ensaiados corpos de prova cilíndricos com dimensões 

de 100,00 x 50,00 mm. Os procedimentos de moldagem e cura foram os mesmos 

dos corpos de prova do ensaio de resistência à compressão. O ensaio foi realizado 

conforme a NBR 9.779 (1995). 

 

Os corpos de prova, após 28 dias de cura a 100,00% de umidade, foram 

pesados e após a pesagem, levados a uma estufa e secos a uma temperatura de 

100,00 ± 5,00 oC, até a constância de massa. 
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Após secagem os corpos de prova foram instalados em um recipiente em um 

ambiente com temperatura constante de 23,00 ± 2,00 oC, posicionados imersos em 

uma lâmina de água de forma que o nível de água permanecesse constante de 5,00 

± 1,00 mm acima de sua face inferior, evitando a molhagem das outras superfícies, 

conforme Figura 3.22.  

 

 

Figura 3.22 - Corpos de prova durante o ensaio de absorção por capilaridade 

 

Durante o ensaio foi determinada a massa do corpo de prova com 3, 6, 24, 48 

e 72 horas, contadas a partir da colocação destes em contato com a água. Antes da 

pesagem foram enxugados com pano úmido. Completada cada pesagem o corpo de 

prova foi retornado ao recipiente de ensaio. 

 

3.7.10. Método de determinação da massa específica aparente 

 

Para este ensaio foram utilizados corpos de prova cilíndricos com dimensões 

de 100,00 x 50,00 mm. Os procedimentos de moldagem e cura foram os mesmos 

dos corpos de prova do ensaio de resistência à compressão O ensaio foi realizado 

conforme a NBR 13.280 (2005). 

 

Os corpos de prova, após 28 dias de cura a 100,00% de umidade, foram 

pesados e após a pesagem, levados a uma estufa e secos a uma temperatura de 

100,00 ± 5,00 oC, até a constância de massa, e então pesados novamente e 

calculada a massa especifica aparente. 
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3.7.11. Método da verificação da impermeabilidade 

 

Para esse ensaio foram utilizados como corpos de prova placas com 100,00 x 

100,00 mm e espessuras medidas, variando em torno de 12,00 mm. Foram curadas 

em imersão de água saturada de cal durante 28 dias. Após a cura foi realizado o 

ensaio conforme a NBR 5.642 (1993), adaptada. A Figura 3.23 mostra o ensaio, que 

é a colocação de um tubo com 35,00 mm de diâmetro fixo e vedado com silicone em 

uma das faces, preenchido com de água de forma a criar uma coluna de 250,00 mm 

altura. 

 

O ensaio foi realizado a uma temperatura de 28,00 oC e umidade relativa do 

ar de 65,00%, onde os corpos de prova foram mantidos em ambiente de laboratório 

por 24 horas sob a pressão da coluna d’água. 

 

O resultado desse ensaio é constatação por observação se há ou não 

manchas de umidade ou formação de gotas na face posterior do corpo de prova. 

 

 

Figura 3.23 - Foto do ensaio de verificação da permeabilidade 

 

3.7.12. Método da determinação do índice de consistência 

 

Esse ensaio foi realizado nas seguintes etapas, conforme especificação da 

NBR 13.276 (2005). 

 



84 
 

O molde tronco cônico é untado com uma película de óleo para evitar a 

aderência da argamassa nas paredes do molde. 

 

É preenchido com três camadas sucessivas, com alturas aproximadamente 

iguais, aplicando em cada uma delas, respectivamente, 15, 10 e 5 golpes com o 

soquete, de maneira a adensá-las uniformemente. Em seguida é realizado o 

arrasamento da superfície na borda do molde.  

 

Retira-se o molde tronco-cônico, e aplica-se 30 quedas em 30 segundos com 

auxílio da manivela da mesa. 

 

Imediatamente após a última queda da mesa, mede-se com paquímetro o 

espalhamento da argamassa em três diâmetros, tomados em pares de pontos 

uniformemente distribuídos ao longo do perímetro. 

 

A Figura 3.24 mostra o corpo de prova na mesa de consistência logo após a 

retirada do molde e a Figura 3.25 mostra a o momento da medição do diâmetro logo 

após a aplicação das quedas. 

 

 

Figura 3.24 - Argamassa na mesa de consistência logo após a retirada do molde 
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Figura 3.25 - Argamassa na mesa de consistência logo após a retirada do molde 
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Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios realizados nesta 

pesquisa de forma avaliar o desempenho do compósito de argamassa de cimento 

Portland, reforçada com fibras das folhas da palma de licuri, bem como a discussão 

dos mesmos. 

 

4.1.  CARACTERIZAÇÃO DA AREIA 

 

A areia foi classificada dentro da zona utilizável, conforme sugere a NBR 

7.211 (2005). A Figura 4.1 mostra a composição granulométrica da areia utilizada na 

pesquisa, a qual apresenta uma distribuição uniforme dos grãos e razoavelmente 

bem graduada, com uma granulometria pouco mais fina que uma areia ótima para 

fins estruturais. 

 

Outras características são extraídas da composição granulométrica, como o 

módulo de finura e o diâmetro máximo característico. Foram determinadas também, 

a massa específica e a massa unitária conforme as normas NBR NM 52 (2002) e 

NBR 7.251 (1982). Esses dados constam na Tabela 4.1. 

 

 

Figura 4.1-  Distribuição granulométrica da areia utilizada na pesquisa 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Tabela 4.1 - Características da areia utilizada na pesquisa 

CARACTERÍSTICAS DA AREIA un  

Módulo de finura - 2,08 

Diâmetro máximo característico  (mm) 2,36 

Massa específica  (g/cm3) 2,63 

Massa unitária  (g/cm3) 1,56 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização química e física do cimento 

constam das Tabelas 4.2 e 4.3. 

 

Tabela 4.2 – Análise química do cimento 

Composição química  
Teores 

(%) 

Limites 

NBR 11.578 (1997) 
Método de Ensaio 

Dióxido de silício (SiO2) 16,22 -- NBR NM 11-2/12 

Óxido de cálcio total (CaO) 57,69 -- 
NBR NM 11-2/12 

Óxido de alumínio (Al2O3) 4,45 -- 
NBR NM 11-2/12 

Óxido de ferro (Fe2O3) 2,17 -- 
NBR NM 11-2/12 

Óxido de magnésio (MgO) 3,76 ≤ 6,50 % 
NBR NM 11-2/12 

Trióxido de enxofre (SO3) 2,82 ≤ 4,00 % NBR NM 16/12 

Óxido de sódio (Na2O) 0,22 -- NBR NM 17/12 

Óxido de potássio (K2O) 1,73 -- NBR NM 17/12 

Óxido de cálcio Livre (CaO) 
 

-- NBR NM 13/12 

Perda ao fogo 4,60 ≤ 6,50 % NBR NM 18/12 

Resíduo insolúvel 2,05 ≤ 2,50 % NBR NM 15/12 

Dados fornecidos pelo fabricante – CIMPOR do Brasil 
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Tabela 4.3 - Análise física do cimento 

Propriedades Resultados Limites Método de ensaio 

Área específica (Blaine) 5027,0 cm2/g >2600,0 cm2/g NBR NM 76/98 

Agua de consistência normal 28,9% -- NBR NM 43/03 

Expansibilidade 0,2 mm < 5,0 NBR 11.582/12 

Finura # 75 m 2,40 % ≤ 12,0 % NBR 11.579/12 

Tempos de pega 
 

Início 180 min ≥ 60 min 

NBR NM 65/03 

Fim 241 min ≤ 600 min 

 
Resistência à 
compressão 

3 dias  27,2 - MPa ≥ 10 MPa 

NBR 7.215/97 7 dias 33,0 - MPa ≥ 20 MPa 

28 dias 40,0 MPa ≥ 32 MPa 

Dados fornecidos pelo fabricante – CIMPOR do Brasil 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA METACAULINITA 

 

4.2.1. Granulometria 

 

A metacaulinita apresenta 90,00 % dos grãos com diâmetro menor do que 

45,00 µm, o que atende as prescrições da norma ASTM C618 (2012) quanto à finura 

necessária para uso como pozolana como mostram a Figura 4.2 e a Tabela 4.4. 

Essa elevada finura também contribui para efeito filler que é a colmatação dos poros 

da argamassa reduzindo a porosidade. 
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Figura 4.2 - Granulometria a laser da metacaulinita utilizada na pesquisa 

 

Tabela 4.4 - Porcentagens passantes acumuladas – diâmetros de referência das 
partículas da metacaulinita 

% ret. acumuladas Un Diâmetro 

Diâmetro a 10% µm 2,74 

Diâmetro a 50% : µm 16,59 

Diâmetro a 90% µm 43,90 

Diâmetro médio µm 20,33 

 

4.2.2.  Análises térmicas 

 

A massa residual da metacaulinita foi de 96,098%, sendo identificado na 

curva DTG um pico que corresponde à perda de água livre e adsorvida na faixa de 

temperatura de 20,98 a 152,13 °C. O pico para a faixa de 444,06 a 623,61°C 

representa a perda de massa da desidroxilação dos argilominerais remanescentes, o 

que demonstra a existência de caulinita residual, conforme Figura 4.3. A perda de 

massa para o pico da perda de água foi de 0,68% e de desidroxilação dos 1,15%.  

 



90 
 

 

Figura 4.3 - Diagramas de análise térmica da metacaulinita 

 

4.2.3.  Fluorescência de Raios X. 

 

Os resultados da fluorescência de raios X constam da Tabela 4.5. A soma dos 

teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 é de 91,22%, que atende ás prescrições da norma 

ASTM C618 (2005) para uso como pozolana. Mostra também um teor de 48,541% 

de SiO2. 

 

Tabela 4.5 – Fluorescência de Raios X Metacaulinita 

ÒXIDO TEOR 

SiO2 48,741 

AL2O3 44,198 

Fe2O3 2,284 

K2O 1,942 

SO3 1,374 

TiO2 1,369 

V2O5 0,071 

Cr2O3 0,014 

Ga2O3 0,005 

ZnO 0,003 
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4.2.4.  Difratometria de Raios X. 

 

A Figura 4.4 mostra o difratograma de Raios X para a metacaulinita, onde se 

percebe os picos cristalinos de quartzo, caulinita e muscovita. 

 

Este ensaio mostrou uma metacaulita com vários picos cristalinos de caulinita, 

o que denota que a caulinita não foi totalmente consumida no processo de 

calcinação. Dependendo da quantidade de caulinita no produto final pode afetar o 

grau de pozolanicidade da metacaulinita (TIRONI et al., 2012). 

 

A metacaulinita mostra uma granulometria e um teor de alumina e sílica que 

são características dos materiais que apresentam boa reatividade pozolânica e picos 

cristalinos de caulinita o que significa que a desidroxilação não foi completa, pois há 

ainda caulinita residual como foi detectado pela análise térmica. Os picos cristalinos 

de quartzo devem ser resultantes de contaminação de areia quartzosa no processo 

produtivo. 

 

Essa análise não pode determinar o grau de pozolanicidade da metacaulinita 

utilizada. Ela pode apresentar defeitos na rede cristalina suficientes para conferir 

reatividade, segundo Barata e Angélica (2011), ou mesmo que a quantidade de 

caulinita residual seja muito pequena.  

 

Seriam necessários ensaios quantitativos mais precisos para determinar o 

teor exato de caulinita residual e ensaios específicos para determinar a 

pozolanicidade. 
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Figura 4.4 - Difratograma de Raios X da Metacaulinita 

 

4.3.  CARACTERIZAÇÃO FIBRAS DO LICURI 

 

4.3.1. Análises térmicas 

 

Nesse ensaio também foram utilizadas amostras tratadas e não tratadas da 

fibra da palma de licuri para determinar as perdas de material das amostras por 

efeito do aquecimento até 600,00 oC. Como se pode observar nas Figuras 4.5 e 4.6, 

praticamente não há diferença de comportamento entre as amostras tratadas e não 

tratadas.  

 

A Figura 4.5 mostra que a fibra de licuri tratada começa a perder massa em 

uma temperatura em torno 34,69 °C, com a perda de massa de 0.45 mg (8,44%). 

Quando chega aproximadamente aos 296,67 °C alcança-se o segundo patamar, 

onde ocorre uma grande perda de massa 2,18 mg (40,75%). A partir daí a perda é 

contínua e suave e, aos 328,49 °C ocorre o terceiro patamar com perda de massa 

de 1,41 mg (26,28). O último patamar ocorre a 459,04 °C. 

 

A Figura 4.6 mostra que a fibra de licuri não tratada começa a perder massa 

em uma temperatura em tomo 22,39 °C com a perda de massa de 0,37 mg (8,69%). 

Quando chega aproximadamente aos 296,55°C alcança-se o segundo patamar, 

onde ocorre uma grande perda de massa 1,80 mg (42,03%). A partir daí a perda é 
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contínua e suave e, aos 328,49 °C ocorre o terceiro patamar com perda de massa 

de 1,11 mg (26,04). O último patamar ocorre a 459,11 °C com perda de massa de 

0,88 mg (20,50 %). 

 

Os perfis de decomposição das fibras estudadas são caracterizados por três 

fases. Os valores iniciais, em torno de 100,00 oC na curva de DTG das fibras são 

devido à evaporação da umidade estrutural. Na primeira fase de decomposição o 

pico em torno de 296,00 oC representa a decomposição da hemicelulose. O pico em 

torno de 328,00 oC corresponde a degradação da celulose e o pico de cerca de 

459,00 oC pode ser atribuído a degradação da lignina e oxidação de resíduos de 

carvão. Esses valores foram estabelecidos em comparação com os valores de 

referência utilizados por Roy et al. (2012). 

 

 

Figura 4.5 - Diagramas de análise térmica (TG e DTG) da fibra tratada da palma do 
licuri 
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Figura 4.6 - Diagramas de análise térmica da fibra não tratada da palma do licuri 

 

Como mostram as Figuras acima, as fibras do licuri não apresentam alta 

resistência ao fogo se comparadas aos materiais cerâmicos, mas o custo mais baixo 

na produção de compósitos cimentícios, pois não necessitam do processo de 

queima das matérias-primas é um argumento que justifica o grande número de 

pesquisas no uso de fibras vegetais como reforço de matrizes cimentícias. 

 

4.3.2. Difratometria de Raios X 

 

As Figuras 4.7 e 4.8 mostram espectros de Raios X da fibra da palma do 

licuri. O espectro da fibra não tratada contém dois picos particularmente bem 

definidos situados para o valor de 2θ igual a 16,10 e 21,42 graus. O espectro da 

tratada apresenta apenas um pico bem definido, para o valor de 2θ igual a 21,33 

graus sendo que o de menor intensidade, para o valor de 2θ igual a 16,12 graus, 

apresenta um caráter cristalino pouco definido. Os espectros encontrados neste 

trabalho são similares aos encontrados por diversos pesquisadores, D’Almeida et al. 

(2006), Subramanian et al. (2005), Roy et al. (2012) e Elenga et al. (2009) para 

materiais celulósicos. Os pesquisadores, acima citados, afirmam que os dois picos 

podem ser atribuídos à celulose e que a presença destes picos de difração indica 

que a fibra é semicristalina. 
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Figura 4.7 – Difratograma de Raios X da fibra não tratada da palma do licuri  

 

 

Figura 4.8 – Difratograma de Raios X da fibra tratada da palma do licuri  

 

As pequenas variações encontradas nos ângulos difratados entre os 

espectros das fibras tratadas e não tratadas podem ser atribuídos à perda da lignina 

durante o tratamento (SUBRAMANIAN et al. 2005). 

 

O índice de cristalinidade (IC) é uma característica que influencia as 

propriedades mecânicas dos materiais. Os pesquisadores Roy et al. (2012) e Saha 

et al. (2010) observaram significativos aumentos na resistência à flexão e na 

deformação na ruptura em fibras de juta após o aumento do índice de cristalinidade.  
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Neste trabalho o índice de cristalinidade foi estimado segundo a seguinte 

expressão, usada por Elenga et al. (2009) e adaptada para este trabalho. 

 

_� & `=?`Ha,b
`=

∗ 100	     4.1 

 

Onde Hc é a intensidade do pico de maior intensidade no espectro de Raios 

X, representando a fração cristalina e H18,5 é a intensidade para o ângulo 2θ igual a 

18,5 graus, representando a fração amorfa da fibra.  

 

Os valores encontrados de cristalinidade para as fibras estudadas neste 

trabalho foram de 61,58 e 58,35% para as fibras não tratadas e tratadas 

respectivamente.  

 

4.3.3. Determinação do diâmetro equivalente das fibras 

 

As Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8 apresentam, respectivamente, as distribuições dos 

diâmetros equivalentes, do comprimento médio das fibras curtas e médias, e as 

Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 seus respectivos histogramas.  

 

Tabela 4.6 - Distribuição dos diâmetros equivalentes por classes das fibras 

Classe 
 

Bloco 
(mm) 

Frequência 
 

Diâmetro equivalente 
(mm) 

1 0,131 - 0,153 5 0,765 

2 0,153 - 0,172 4 0,687 

3 0,172 - 0,191 3 0,572 

4 0,191 - 0,210 2 0,419 

5 0,210 - 0,228 1 0,228 

6 0,228 - 0,247 4 0,989 

7 0,247 - 0,266 1 0,266 

8 0,266 - 0,285 1 0,285 

9 0,285 - 0,304 2 0,608 

10 0,304 - 0,323 1 0,323 

 

24 5,143 

  
0,214 

 

Diâmetro equivalente médio 
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Figura 4.9 - Histograma do diâmetro equivalente das fibras 

 

4.3.4. Determinação do comprimento médio e fator de forma das fibras 

 

Tabela 4.7 - Distribuição dos comprimentos por classes das fibras de tamanho curto 

Classe 
 

 

Bloco 
mm 

 

Frequência 
 
 

Comprimento 
mm 

 
1 0,31 - 0,48 24 11,52 
2 0,48 - 0,67 56 37,52 
3 0,67 - 0,86 79 67,94 
4 0,86 - 1,05 71 74,55 
5 1,05 - 1,24 64 79,36 
6 1,24 - 1,43 57 81,51 
7 1,43 - 1,62 38 61,56 
8 1,62 - 1,81 38 68,78 
9 1,81 - 2,00 25 50,00 

10 2,00 - 2,19 12 26,28 
11 2,19 - 2,38 14 33,32 
12 2,38 - 2,57 4 10,28 
13 2,56 - 2,76 2 5,52 
14 2,76 - 2,95 5 14,75 

    489 622,89 

Comprimento médio das fibras 1,274 
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Figura 4.10 - Histograma dos comprimentos das fibras de comprimento curto 

 

Tabela 4.8 - Distribuição dos comprimentos por classes das fibras de tamanho 
médio  

Classe 
 

Bloco 
mm 

Frequência 
 

Comprimento 
mm 

1 5,33 - 7,135 2 14,27 

2 7,135 - 7,94 2 15,88 

3 7,94 - 8,745 11 96,20 

4 8,745 - 9,55 20 191,00 

5 9,55 - 10,355 19 196,75 

6 10,355 - 11,16 16 178,56 

7 11,16 - 11,965 17 203,41 

8 11,965 - 12,77 19 242,63 

9 12,77 - 13,575 12 162,90 

10 13,575 - 14,38 8 115,04 

11 14,38 - 15,185 3 45,56 

12 15,185 - 15,99 7 111,93 

    
    136 1574,11 

 

Comprimento 
médio das fibras  

 
11,574 
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Figura 4.11 - Histograma dos comprimentos das fibras de comprimento médio 

 

A Tabela 4.9 resume as características geométricas das fibras. Observa-se 

que em todas as características uma alta dispersão e aleatoriedade no que se refere 

ao diâmetro equivalente. As fibras curtas apresentam uma distribuição dos 

comprimentos bem próxima da distribuição Normal, o que não ocorre com as de 

tamanho médio, devido ao processo de picagem manual das segundas, que 

favorecem a uma maior homogeneidade dos resultados.  

 

As fibras de tamanho médio apresenta um fator de forma cerca de 9 vezes 

maior que as fibras curtas. Segundo Nunes e Agopyan (1998), esse fator pode influir 

na tenacidade do compósito.  

 

No que se refere ao comprimento da fibra, Mathews e Rawlings (1994) 

afirmam que esse fator influi na distribuição das tensões das fibras. Quanto menor a 

fibra maior o efeito das extremidades, o que favorece ao arrancamento da fibra da 

matriz. 
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Tabela 4.9 - Características geométricas das fibras curtas e médias 

Característica Un Valor 

Fibras de tamanho curto 

Comprimento médio mm 1,274 

Diâmetro equivalente médio  mm 0,214 

Fator de forma - 5,953 

Fibras de tamanho médio 

Comprimento médio mm 11,574 

Diâmetro equivalente médio mm 0,214 

Fator de forma  - 54,084 

 

4.3.5. Características mecânicas da fibra da palma do licuri 

 

A Figura 4.12 mostra diagramas típicos de tensão versus deformação das 

fibras da palma do licuri utilizadas nesta pesquisa. As Tabelas 4.11 e 4.12 mostram 

a distribuição por classes do módulo de elasticidade e da resistência à tração, 

respectivamente, e as Figuras 4.13 e 4.14 mostram os seus histogramas. O que se 

nota nos histogramas é a razoável dispersão dos valores, em função da dispersão 

das características geométricas.  

 

Introduziu-se na Tabela 4.10, que são valores médios de módulo de 

elasticidade e tensão na ruptura na tração para diversas fibras vegetais, 

apresentados por Davies et al. (2007), os valores respectivos da fibra da palma de 

licuri obtidos neste trabalho a título de comparação. 

 

Observa-se que as fibras de licuri apresentam valores mais baixos, tanto de 

módulo de elasticidade quanto de tensão de ruptura, que as fibras apresentadas no 

trabalho dos autores supracitados.  
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Tabela 4.10 - Características mecânicas de diversas fibras naturais adaptado de 
Davies et al. (2007) 

Fibras E (GPa) σ  (MPa) 

Licuri 5,86 129,90 

Z. Marina 19,80 573,00 

Cânhamo 35,00 389,00 

Juta 26,50 393,00 - 773,00 

Sisal 9,00 – 21,00 350,00 – 700,00 

 

 

 

Figura 4.12 - Diagramas típicos de tensão x deformação à tração das fibras da 
palma do licuri utilizados na pesquisa  
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Tabela 4.11- Distribuição por classes do Módulo de Elasticidade à tração das fibras 

Cl

asse 

 

Bloco 

(GPa) 

Frequência 

 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

1 1,82 - 2,81 3 8,45 

2 2,81 - 3,80 4 15,22 

3 3,80 - 4,80 2 9,59 

4 4,80 - 5,80 2 11,58 

5 5,80 - 6,60 2 13,56 

6 6,60 - 7,80 3 23,31 

7 7,80 - 8,60 3 25,80 

8 8,60 - 9,80 1 9,75 

20 117,26 
 

5,86 
 

 

 

Figura 4.13 – Histograma do módulo de elasticidade à tração da fibra da palma do 
licuri 

 

 

 

 

Módulo de Elasticidade médio 
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Tabela 4.12 – Distribuição por classes das tensões de ruptura à tração das fibras  

Classe 
 

Bloco 
(Mpa) 

Frequência 
 

Tensão de ruptura 
(Mpa) 

1 30.2 - 55,43 6 332,59 

2 55,43 - 80,65 4 322,61 

3 80,65 - 105,87 1 105,87 

4 105,87 - 131,09 1 131,10 

5 131,9 - 156,32 2 312,64 

6 156,32 - 181,54 1 181,54 

7 181,54 - 206,76 2 413,52 

8 207,76 - 231,98 3 695,95 

 

21 2.727,80 

129,90 

 

 

Figura 4.14 - Histograma da resistência à tração da fibra da palma do licuri 

 

4.4.   ENSAIOS DE FLEXÃO 

 

4.4.1. Módulo de ruptura 

 

A Figura 4.15 mostra a evolução dos Módulos de Ruptura na Flexão dos 

compósitos reforçados com fibra da palma de licuri, em função dos comprimentos e 

Tensão de ruptura média 
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dos teores de fibra estudados. O compósito FMN1.5 apresenta o maior valor de 

resistência, 5,99 MPa, sendo seguido pelo FCT1.5 com 5,93 MPa. 

 

A Figura 4.16 mostra os Módulos de Ruptura na Flexão dos compósitos em 

comparação com o PAD. Observa-se que não há ganho de resistência à flexão com 

relação ao PAD. Apenas o FCT1.0 apresenta uma pequena perda de resistência, 

algo em torno de 3,6% com relação ao PAD, provavelmente devido a alguma falha 

no processamento. 

 

 

Figura 4.15 – Evolução dos Módulos de Ruptura na Flexão, MOR, dos compósitos 
reforçados com fibra da palma de licuri  
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Figura 4.16 – Comparação entre os Módulos de Ruptura na Flexão, MOR, dos 
compósitos e o PAD com respectivo desvio padrão  

 

4.4.2. Tenacidade  

 

Os valores de energia absorvida na fratura foram calculados por integração 

da curva obtida nos gráficos de carga x deflexão do ensaio de flexão de três pontos 

até a ruptura, que forneceu como resultando o valor da área sob essa curva. Esse 

valor foi dividido pela seção transversal do corpo de prova para se chegar ao valor 

da tenacidade na fratura. 

 

A Figura 4.17 mostra os valores da tenacidade dos compósitos em 

comparação com o PAD. Nota-se que somente compósitos com fibras de 

comprimento médio e teores de fibra mais altos, FMN1.5 e FMT1.5, apresentam 

valores significativos, em termos percentuais, de aumento da tenacidade com 17,15 

e 12,90%, respectivamente, com relação ao PAD.  

 

Esses resultados demonstram a influência do teor e comprimento das fibras e 

consequentemente do Fator de Forma nos valores de tenacidade à flexão. 
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Figura 4.17– Tenacidade na Fratura dos compósitos em comparação com o PAD 

 

4.4.3. Módulo de Elasticidade estático 

 

A Figura 4.18 mostra a evolução do Módulo de Elasticidade Estático na 

Flexão, MOE, dos compósitos em função dos teores de fibra estudados. Os 

compósitos com fibras de comprimento médio apresentam maiores quedas no 

Módulo de Elasticidade que os com fibras curtas, sendo que o FMN2.0 apresenta o 

menor valor de MOE, 9,56 GPa, seguido pelo FMT2.0, com 9,71 GPa, configurando 

quedas de 5,57% e 7,41%, respectivamente, no MOE com relação ao PAD. 

 

A Figura 4.19 mostra do Módulo de Elasticidade Estático na Flexão, MOE, 

dos compósitos em comparação com o PAD. Nota-se que os compósitos com fibras 

de comprimento médio apresentam queda no MOE com relação ao PAD, o que não 

ocorre coma as fibras de comprimento curto. Esses resultados demonstram a 

influência do comprimento das fibras e consequentemente do Fator de Forma na 

redução do MOE, tornando o compósito menos frágil. 
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Figura 4.18 – Evolução do Módulo de Elasticidade Estático na Flexão dos 
compósitos em função dos teores de fibra estudados 

 

 

Figura 4.19 – Módulo de Elasticidade Estático na Flexão, MOE, dos compósitos em 
comparação com o PAD 

 

Comparando com o compósito sem fibra (PAD), as fibras do licuri, 

conseguiram reduzir a fragilidade, embora com valores relativamente baixos, do 

compósito para com fibras de tamanho médio de todos os teores, destacando-se os 

compósitos com 2,0% de fibras. 
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4.5. ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO 

 

A Figura 4.20 apresenta os valores do Módulo de Elasticidade Dinâmico dos 

compósitos em comparação com o PAD. Nota-se que o único compósito a 

apresentar um valor estatisticamente significativo de redução do Módulo de 

Elasticidade Dinâmico é o FMT2.0 com relação ao PAD, confirmando parcialmente, 

os resultados do Módulo de Elasticidade Estático.  

 

A Figura 4.21 mostra a correlação linear entre os valores do Módulo de 

Elasticidade Dinâmico e o Módulo de Elasticidade estático na Flexão. Os resultados 

mostram uma fraca correlação linear com R2 de 0,3454. 

  

 

 

Figura 4.20 – Módulo de Elasticidade Dinâmico dos compósitos reforçados com 
fibras tratadas em comparação com o PAD 
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Figura 4.21 – Correlação entre os Módulos de Elasticidade Dinâmico e Estático 
compósitos reforçados com fibras tratadas 

 

4.6.  ENSAIOS DE RETRAÇÃO 

 

As Figuras de 4.22 a 4.26 se referem ao estudo sobre a retração nos 

compósitos reforçados com fibras da palma do licuri, sendo que as Figuras de 4.22 a 

4.24 se referem à retração linear e as Figuras 4.25 e 4.26 à retração restringida. O 

estudo sobre a retração linear envolveu a variável tratamento das fibras, o da 

retração restringida ateve-se somente as fibras tratadas. 

 

4.6.1.  Retração linear 

 

A Figura 4.22 apresenta a evolução da Retração Linear no tempo durante 36 

dias de coleta de dados dos compósitos, reforçados com fibras não tratadas e o 

PAD. Nota-se que todos os compósitos apresentam retração menor que o PAD, 

sendo que o FCN1,0 e o FMN1.0 apresentam a menor e a maior retração, 

respectivamente. 

 

A Figura 4.23 apresenta a evolução da Retração Linear no tempo durante 36 

dias de coleta de dados dos compósitos reforçados com fibras tratadas e o PAD. 

Nota-se que todos os compósitos apresentam retração menor que o PAD, sendo 

que o FCT1.5 e o FCT2.0 apresentam a menor e a maior retração respectivamente. 
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A Figura 4.24 mostra os valores máximos de Retração Linear dos compósitos 

em comparação com o PAD. Observa-se que apenas o FMN1.0 e FCT2.0 não 

apresentaram redução na retração com relação ao PAD. Os que menos retraíram 

foram os FC'T1.5, FCN1.0 e FMT1.5 com ganhos de 11,15, 10,15 e 9,4% 

respectivamente. 

 

A retração, inesperadamente, mais alta dos compósitos de fibras de 

comprimento médio, FMN1.0 e FCT2.0, podem ser explicados pela dificuldade de 

homogeneização das fibras no processo de mistura, o que provavelmente provocou 

descontinuidades na massa.  

 

Esses resultados demonstram a influência do teor de fibras, do comprimento 

das fibras e consequentemente do Fator de Forma na redução da retração linear, 

tornando o compósito mais estável dimensionalmente e com menor propensão à 

fissuração. 

 

 

Figura 4.22 – Evolução da Retração Linear dos compósitos reforçados com fibras 
não tratadas em função dos teores de fibra estudados 
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Figura 4.23 – Evolução da Retração Linear dos compósitos reforçados com fibras 
tratadas em função dos teores de fibra estudados 

 

 

Figura 4.24 – Retração Linear comparando os compósitos com fibras tratadas e não 
tratadas com o PAD 

 

Após a análise dos resultados de Flexão, Tenacidade, Módulo de Elasticidade 

Estática e Retração Linear apresentados nas Figuras 4.16, 4.17, 4.19, 4.22 e 4.23 e 

4.24, respectivamente, notou-se que quando comparados, os compósitos de fibras 

tratadas e não tratadas com os mesmos teores de fibras, os resultados não 

apresentavam, estatisticamente, diferenças em seus valores. Em função disto os 
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demais ensaios foram realizados com fibras tratadas como justificado no capítulo 

anterior. 

 

4.6.2. Retração Restringida 

 

A Figura 4.25 mostra o período de tempo em que os compósitos levaram para 

que ocorresse a fissuração. Vê-se que todos os compósitos apresentaram períodos 

maiores que o PAD. Os compósitos FMT2.0 e FMT1.5 mostraram o melhor 

desempenho, apresentando períodos de tempo 209,57% e 223,08%, 

respectivamente, maiores que o PAD. 

 

A Figura 4.26 traz a largura das fissuras apresentadas pelos compósitos 

reforçados com fibras tratadas, após 24 horas da abertura da fissura. Nota-se que 

todos os compósitos de fibra de comprimento médio e o FCT2.0 apresentam 

aberturas de fissuras significativamente inferiores ao PAD. Este último apesar de 

apresentar fissuração em um tempo menor mostra uma abertura de fissura menor. 

Os compósitos FMT1.5 e FMT2.0 mostraram o melhor desempenho, apresentando 

aberturas de fissura 25,00 e 20,96%, respectivamente, menores que o PAD. 

 

A partir dos dados apresentados observa-se que o incremento no teor e no 

comprimento das fibras tem efeito benéfico na intensidade e no controle da 

fissuração dos compósitos reforçados com fibras de licuri. 

 

Segundo Toledo e Sanjuam (1999), trabalhando com fibras de baixo módulo, 

estas foram extremamente efetivas na redução da retração livre plástica e no 

retardamento do aparecimento da primeira fissura. Neste trabalho, as fibras do licuri 

foram eficientes no controle de abertura de fissuras e no retardamento do 

aparecimento da primeira fissura como podem ser vistos nos resultados dos ensaios 

de retração restringida. 
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Figura 4.25 - Período de tempo para a ocorrência da fissuração devido à retração 
restringida os compósitos reforçados com fibras tratadas 

 

 

Figura 4.26 - Comprimento das fissuras dos compósitos reforçados com fibras 
tratadas após 24 horas da abertura da fissura devido à retração restringida 
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4.7.  ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA APARENTE 

 

A Figura 4.27 apresenta os valores de massas específicas aparentes dos 

compósitos reforçados com fibras tratadas em comparação com PAD. Os resultados 

não mostram variações estatisticamente significativas nos valores de massa 

específica aparente dos compósitos, o que vem significar que a presença das fibras 

nos vários teores e coeficientes de forma não altera essa característica dos 

compósitos. 

 

 

Figura 4.27 – Massa específica aparente dos compósitos reforçados com fibras 
tratadas 

 

4.8. ENSAIOS DE ABSORÇÃO 

 

A Figura 4.28 apresenta a evolução dos teores de absorção dos compósitos, 

após 72 horas de imersão parcial em água. Nota-se que todos os compósitos 

reforçados com fibras apresentam redução na absorção no final do ensaio. O 

FCT2.0 apresenta o menor valor de absorção  

 

A Figura 4.29 mostra os teores máximos de absorção de água dos 

compósitos no final do ensaio em comparação com o PAD. Vê-se que todos os 
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compósitos apresentam valores de absorção, significativamente, menores que o 

PAD, o que denota que a presença das fibras em todos os teores e fatores de foram 

estudados contribui para a redução da capacidade de absorção dos compósitos. 

 

 

Figura 4.28 - Evolução dos teores de absorção dos compósitos após 72 horas de 
imersão parcial em água 

 

 

Figura 4.29 - Teores máximos de absorção de água dos compósitos no final do 
ensaio em comparação com o PAD 
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Os compósitos FMT1.5 e FCT2.0 mostraram o melhor desempenho, 

apresentando aberturas de fissura 25,00 e 20,96%, respectivamente, menores que o 

PAD. 

 

4.9. ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Como a presença das fibras nos compósitos, neste estudo, não exercem 

influência no seu desempenho com relação à flexão, seria de se esperar que 

também não alterasse o comportamento a compressão axial. Foram realizados 

ensaios a compressão com o PAD de forma a checar a resistência da matriz 

cimentícia e com os compósitos reforçados com fibras de comprimento médio de 

forma a verificar se as fibras causariam alteração no desempenho dos compósitos 

reforçados com fibras. 

 

A Figura 4.30 mostra a Resistência à Compressão Axial dos compósitos 

reforçados com fibras de tamanho médio da palma de licuri em comparação com o 

PAD. Observa-se que somente o FMT2.0 apresenta um decréscimo de 3,27% com 

relação ao PAD. 

 

 

Figura 4.30 – Resistência à compressão axial dos compósitos reforçados com fibras 
de comprimento médio com relação ao PAD 
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A causa provável da redução da Resistência à compressão axial do 

compósito FMT2.0 é a dificuldade de homogeneização das fibras de comprimento 

médio na mistura, formando regiões com maiores e menores concentrações de 

fibras. Nas regiões de maiores concentrações de fibras pode ter corrido porosidade 

elevada gerando regiões de fraqueza. Com relação à matriz, o valor de resistência à 

compressão axial de 22,31 MPa é bem razoável, levando-se em conta a elevada 

relação água aglomerante de 0,60 necessária para conferir trabalhabilidade à massa 

permitir a sua moldagem. 

 

4.10. ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DA IMPERMEABILIDADE 

 

Neste ensaio verificou-se que não houve o aparecimento de gotas ou 

manchas de umidade na superfície dos corpos de prova após 24,0 horas sob 

pressão de uma coluna de 250,00 mm de água. As Figuras 4.31 e 4.32 mostram os 

corpos de prova antes e depois do ensaio. 

 

Este resultado mostra que a presença a fibras não altera as condições de 

impermeabilidade dos compósitos. 

 

 

Figura 4.31 - Face posterior dos corpos de prova antes do ensaio 
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Figura 4.32- Face posterior dos corpos de prova depois do ensaio 
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5.1. CONCLUSÕES 

 

Embora a determinação dos custos de produção dos compósitos não fizesse 

parte dos objetivos dessa pesquisa, indiretamente e, sempre que possível, procurou-

se adotar opções que onerasse o mínimo possível uma possível futura produção de 

artefatos para a construção civil. 

 

Uma das opções adotadas foi a secagem natural das fibras e o uso de 

Hexano, que é um solvente relativamente barato no tratamento das fibras, de modo 

a remover a cera que forma a camada de proteção das fibras.  

 

Outra opção foi não usar nenhum aditivo fluidificante o que, por certo, 

melhoraria a trabalhabilidade do compósito no estado fresco, possibilitando o uso de 

maiores teores de fibra, pois facilitaria o processo de moldagem resultando na 

melhoria geral das propriedades no estado endurecido. Possibilitaria também a 

redução da relação água/aglomerante o que resultaria na melhora das propriedades 

mecânicas da matriz cimentícia. 

 

O tratamento das fibras, conforme a metodologia adotada, não contribuiu para 

a melhoria do comportamento dos compósitos na resistência à flexão, no módulo de 

elasticidade estático na flexão, na tenacidade à flexão e na retração linear. Apesar 

de causar redução do teor de cera, essa redução não foi suficiente para influir nos 

resultados dos ensaios acima citados. Esses resultados levam a uma revisão dos 

procedimentos ou mesmo a substituição da metodologia de tratamento das fibras 

por outra de baixo custo. 

 

A presença da cera na interface cera/matriz é um fator que contribui para a 

redução da aderência da fibra na matriz, favorecendo o mecanismo de 

descolamento destas da matriz. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com relação à tenacidade dos compósitos reforçados com fibras de tamanho 

médio com relação ao sem reforço de fibras, o ganho foi modesto tanto em termos 

relativos, em torno de 17,00%, quanto em termos absolutos, cerca de 5,00 J/m2. 

 

Os resultados para o módulo de elasticidade estático e retração linear 

também apresentaram ganhos discretos, da ordem de 10,00% e 11,00% 

respectivamente.  

 

Esse comportamento pode ser explicado pelo baixo valor do Módulo de 

Elasticidade apresentado pelas fibras e, em parte, pela baixa aderência das fibras na 

matriz pela presença da cera.  

 

O ensaio de determinação do módulo de elasticidade pelo método dinâmico 

realizando medições de ondas ultrassônicas foi utilizado nesta pesquisa como um 

dado a mais para se analisar o comportamento dos compósitos, porém os resultados 

apresentaram uma fraca correlação entre os módulos estáticos e dinâmicos. 

 

Os compósitos reforçados com a fibra da palma do licuri não apresentaram 

ganhos nem perdas na resistência à compressão, flexão e massa específica 

aparente.  

 

Os ensaios de retração linear apresentaram resultados também modestos, 

cerca 11,00% de ganho com relação ao compósito sem fibras. 

 

Com relação à absorção de água os ganhos com relação ao compósito sem 

fibras foram melhores, com ganho de cerca de 25,00%. 

 

Os melhores resultados foram apresentados no ensaio de retração restringida 

com ganhos expressivos no tempo de surgimento da fissuração, com cerca de 

200,00% e bons resultados com ganhos de 25,00% no tamanho da abertura de 

fissuras. 

 

Os compósitos reforçados com fibras não apresentaram permeabilidade à 

água dentro das limitações do ensaio. 
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Os compósitos reforçados com a fibra da palma de licuri de comprimento 

médio, 11,66 mm, e teores de fibras de 1,5 e 2,0%, de uma maneira geral, foram os 

que apresentaram melhores resultados com relação ao compósito sem fibras. 

 

Nos propósitos desta pesquisa, que não que não tem por objetivo a produção 

em massa com elevado aporte tecnológico, de forma a dar sustentabilidade à 

produção local de artefatos para construção civil e a geração de emprego e renda 

em uma área de grande carência, pode-se afirmar que o compósito reforçado com 

fibras da palma do licuri apresenta características que possibilitam a sua viabilidade 

dentro das limitações impostas. 

 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

De forma a da continuidade os trabalhos coma a fibra de licuri, algumas 

propostas de trabalhos podem ser sugeridas para trabalhos futuros. 

 

a) Estudo de novas metodologias de tratamento sustentáveis e que não sejam 

demasiadamente custosas. 

 

b) Estudos de outras geometrias de corpos de prova que façam com que os 

resultados se aproximem mais da realidade prática. 

 

c) Estudo sobre a capacidade de isolamento térmico e acústico dos compósitos. 

 

d) Estudos de envelhecimento acelerado dos compósitos e das fibras. 

 

e) Estudos de envelhecimento natural de longo prazo. 

 

f) Estudo de novas técnicas de moldagem de forma a poder aumentar o teor de 

fibra nos compósitos. 

 

g) Estudo do uso da fibra de licuri em conjunto com outras fibras artificiais. 
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